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Disputatio de Mythica Sacri Codicis Interpretatione , Auctore J O A N N E H E N R I C O p A R E A u , Lit. Orient.
Prof. ha Acad. Rheno - Trajectina. Editio altera, additamento et Indicibus aucta. Traj. ad Rhen. Typis
J. Altheer. 1 8 2 4 . 8 v o . pp. X I I , 3 6 2 . / * 3 - 6 o .
r

* V a n deze Verhandeling, die, als bekroond antwoord
op de vraag van T E Ï L E R ' S Godgeleerd Genootfchap over
de Mphifcke Schriftuurverklaring,
benevens eene vertaling van dezelve in het Nederduitsch, ten jar.e 1 8 1 4 in
het licht verfcheen, zijn toen, en in 1 8 1 5 , in vier ver*
fchillende nommers onzer Letteroefeningen,
naauwkeurige en uitvoerige berigten gegeven. Het gunftig oordeel
der Heeren Directeuren en Leden van T E Y L E R ' S G C »
nootfehap werd daarin ten volle geregtvaardigd, en het
vierde verflag eindigde in deze woorden: „ Met dank„ baarheid voor dit uitmuntend lettergefchenk, zoo vol
„ van gezonde Godgeleerdheid en verflandigen ijver voor
„ de H. Schrift, als hetzelve ongemeenen fchat van taal„ en oudheidkennis oplevert, leggen wij de pen neder;
„ en ftellen wij dit Deel onder de meest waardigen van
„ T E Y L E R ' S Godgeleerd
Genoetfchap."
Wij nemen de vrijheid, onze Lezers tot deze beoordeeling te verwijzen, en bepalen ons beknopt berigt tot de
tweede uitgave dezer uitmuntende Latijnfche Verhandeling,
waarvan de Schrijver, met toeffcemming van bovengemel»
de Heeren Directeuren, eenen herdruk bezorgd heeft, alzoo het XXVfte Deel van de werken des gemeïden G e nootfehaps, waarin deze Verhandeling voorkomt, reeds
lang was uitverkocht. In de Verhandeling zelve is niets,
wat de zaken betreft, veranderd.
De taalfouten , bij de
uitgave van het bekroond antwoord ingeflopen, zijn verbeterd , en de nieuwe uitgave is verrijkt met twee Registers , waarvan het eerfte de aangehaalde en toegelichte
EOEK.BESCH. 1 8 2 6 . N O . I ,

A

a

J. H. P A R E A Ü

Schrifuwrtekften, en het tweede de voornaamfle verhandelde zaken bevat. Bovendien vinden wij in een Aanhang*
fel eenige Bijvoeg-fel's, die 22 bladzijden druks beflaan,en,
baar *s Schrijvers eigene verklaring, veel uitvoeriger waren geworden, indien hij zich niet cle kortheid, als eene
heilige w e t , had voorgefchreven. Vanhier, dat hij zich in
hef Bijvoegfel tal de Inleiding, H . I. $. 3 , alleen bepaalt
tot eene beknopte, opgave en beoordeeling der werken van
H U G en C R E Ï I Z E R , die na de vorige uitgave zijner
Verhandeling in het licht verfchenen, zonder van anderen
te gewagen, die ook federt, op het voetfpoor van H E Y N É ,
p,ver de Mythologie gefchreven hebben; terwijl hij in 't
voorbijgaan gevoelen doet, hoe ten onregte qjize vaderïandfche Geleerden in de Jllgem. Lilt. Ztitung,
Hall.
'und Leipz. April 1 8 2 4 , N . 2 4 , -befchuldigd worden van
onkunde aangaande de vorderingen, die men in- Duitschland in de kennis van het mythifche en fymbölifche ge»
maakt- heeft. — Het tweede Bijvoegfel gewaagt van een
nieuw bewijs der biütenfporige gevoelens v a i i K A N N E ; ,
die in het allegoriferen onzen c o c c i j a s verre overtreft , gelijk onder anderen blijken kan uit eene verklaring
van Ezcch. X X V I — X X V I I I , volgens welke de letterlijke
zin Haat op Tyrus en haren Koning, maar de,geestelijke
op de Hierarchy der lloomfche Pausfen, dewijl de profetjfche naam van T y r u s , welke in het Hebreeuwsch
'Rots beteekent, zal aanduiden, dat de Pausfen eenmaal hunne opperhoofdigheid zouden afleiden van ? E T R u s , door den Heiland alzoo betiteld, dewijl op
hem, als op eene ^ Rots, zijne gemeente zou gevestigd
Worden, — De overige Bijvoegfels , die op de verfchillen?
de deelen der Verhandeling betrekking hebben, bevatten
óf verdediging van het gefielde tegen aanmerkingen, daarop medegedeeld, a l s , in de Bijdragen tot de beoefening
en gefchicdenis der Godgeleerde Wetcnfchappen van 1 8 1 4 ,
rakende het uitvoerige der bewijzen voor de historifche
echtheid der H. Boeken, -— óf verwijzing naar het werk
van den Schrijver, getiteld: Inflitutio Interprets V, Testamenti, 1822 , —- óf nadere bevestiging van 's Schrijvers
denktrant over het verhandelde onderworp, waarin hijaich
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tot hiertoe gelijk is gebleven; gelijk dan ook w e l , uit de
overeenkomst van 't geen in deze Verhandeling en in dei
evengemetde Injiitutio gevonden wordt, den vergelijkenden.
Lezer van zelf in het oog moet vallen, zonder dat hij
zich over eigenlijke herhaling beklagen zal.
Wij hebben, alzoo reden, ons over deze tweed,e uitgava
te verblijden, welke wij allen Godgeleerden, benevens
!s Hoogleeraars Inftitütio Interprets V. T., met .nadrufc
aanbevelen. Immers, zoo lang het in ons land niet ontbreekt aan. zulke geleerde, liberale en waarlijk gemoede*
lijke Uitleggers van Gods Woord, zullen wij niet ligt
gevaar loopen, op de klippen van het zoogenaamde Rationalismus of Supranaturalisme
te verzeilen. „ Uti*
nam vero — opdat wh' met het flot van het laatlteBijvoeglel, bl. 3 3 8 , eindigen — cum ab utraque illa parti
„ gray'iter peqcetur,
ea tandem feiigatur via,
qua'eè
„ raftoni diviqitus nobis conefisfa,^ et religioni
diyinitus
„ nobis tradita ,fuum utrimque jus tribuatur , quo ami?
„ ce ae modeste convsniant
confpir'entquej"

Specimen Academicum, continens Commentationem de
Tograji Carmine, quam — die XI Junii 1824 ad publicam disceptationem proponit A u c t o r U G . P A R E A I ; ,
Daventrienfis, Theol, Cand. Traj. ad Rhen. ex officina
J. Altheer. 1824. 4 t o . p p . V I + 1 5 2 .
W i j ontvangen hier van den jeugdigen p A R E A U , reeds
200 voordeelig bekend door zijne bekroonde Verhandeling
aver het Griekfche Treur/pel,
en Ï O N D E L ' S Gijsbrecht
van Aemflel daarmede vergeleken, eene vrucht zijner ftiidiën in het vak der Oosterfche Letterkunde. Hij koos
ter behandeling het gedicht van T O C R A I , ZOO als dezelve gewoonlijk genoemd wordt; een man, die, door
geboorte en kundigheden aan het hof des Perzifchen Sultans gebragt, langen tijd de aanzienlijkfte posten bekleedde,
maar eindelijk, na den val zijns gebieders en eenigen tijd
zwervens, rampzalig omkwam. Het gedicht, ook den
A 2
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Nederduitfchen Lezer bekend door de keurige Verhande
ling van den Hoogleeraar V A N D E R P A L M over de
Arabifche Poëzij, is hoogstwaarfchijnlijk op die vlugt ver
vaardigd. De Schrijver verdeelt zijne Verhandeling in drie
ftukken , waarvan het eerfte loopt over den perfoon en de
om Handigheden van den Dichter T O G R A I .
De leeftijd
des Dichters, zijne verdienden ten aanzien der letteren,
zijn levensloop, de tijdsomftandighedeh, waarin het ge
dicht werd vervaardigd, en de geest, dien het ademt,
worden daarin zeer naauwkeurig onderzocht en uiteenge
zet.
Het tweede deel handelt over den geest der Arabi
fche Poëzij, en de fchoonheden van T O G R A I ' S gedicht
worden naar denzelven beoordeeld. Dan volgt het ge
dicht z e l v e , met vertaling en aanmerkingen. — Onze
L e z e r s , die het ituk nader beoordeeld willen zien, ver
wijzen wij naar de Recenfie van den HoogleeraarHAMAK E R , in de Bibliotheca Critica nova, Vol. I.p. 2 5 7 . Wij
vergenoegen ons met bij de aankondiging en bovenftaande
opgave te verklaren, dat wij deze Verhandeling met groot
genoegen gelezen hebben, alzoo daarin, naar het ons
voorkomt, grondige taalkennis, juistheid van oordeel en
kiefche fmaak doorftralen. Bovendien hebben wij verno
men , dat de verdediging van dit ftuk, onder het voorzitterfchap zijns waardigen Vaders, wiens voetftappen hij
drukt, grooten lof verworven , en aan de uitnemendheid
van dén inhoud en de behandeling volkomen beantwoord
heeft. Wij deelen van harte in het geluk des Vaders, die
zich in zulk eenen Zoon mag verblijden, van welken wij,
op goeden grond, verwachten, dat hij fteeds met luister
zal prijken in de rij dier edele vaderlandfche Geleerden,
welke den ouden roem der Nederlanders in de Oosterfche
Letterkunde handhaven.

J. A . L L O R E N T E ,

Be

DE P A U S S E N .

5

Pausfen,
als tijdelijke Vorflen en Opperhoofden der
Kerk befchouwd, federt de vestiging van den H. Stoel
te Rome, tot het jaar 182a. Door J O A N A N T O N I O
L L O R E N T E , voormaligen Geheimfchrijver
der In'
quifitie,
Kanunnik,
enz. enz.
In twee Deelen.
Ijle
Deel.
Te Franeker,
bij G . IJpma. 1824. In gr. 8vo,
XII en 448 El.
f4-:

jN*iet ongaarne zouden wij de beoordeeling van dit werk
over de Pausfen aan andere Recenfenten overlaten. De
meesten toch der Lezers van ons Protestantsch Tijdfchrift
hebben niet noodig, dat men hen onderrigte, wat Paus
fen geweest zijn, en nog zijn. Alleen het vernietigen en
Jierftellen van det Jezuiten
orde, binnen het tijdvak der
Jaatite halve eeuw, getuigt voor geheel Europa van den
geest en de onfeilbaarheid der Opperpriesters, die als
Heiligen en Goden door eene verblinde menigte worden
gehuldigd, en aan Vonten de wet dellen , naar hunnen
Onchristelijken (*) titel. Daarenboven de Godgeleerde
Bijdragen,
die voor de Kerkgefchiedenis een bijzonder rak
open hebben, zullen zich over L L O R E N T E ' s arbeid
breedvoeriger mogen uiten, dan ons bedek gehengt, en
de Argus,
onze Katholijke Broeder te Br us fel, die met
honderd oogen over geheel ons Vaderland rondziet, mo
ge bij zijne Geloofs- en Landgenooten meer geloof en in«
gang vinden dan wij ons voorfpellen durven ( f ) ! Rede
nen genoeg voor ons ter bekorting. Want de naam en
het lot van L L O R E N T E , door zijn fchrijven over de
Spaanfche Inquifitie bekend in ons Vaderland, verbiedt
ons te zwijgen. Deszelfs verbanning uit Parijs in den ftren(*) Zoo iemand dit veel influitend woord te hard moge
keuren, die leze M A T T H . XXIII: 2—12.
( t ) Wij zeggen dit wenfehenderwijze , daar wij voor ons
van meening zijn, dat b i j , bij meer foliditeit en minder bits
heid en meesterachtigheid, misfehien minder opgang ( o f opfpraak?) zon maken, maar voorzeker meer nut fticlucn kunnen in het zuiderdeel des Vaderlands.

J . A. L L O R E N T E

gen winter van i S a g , en het bezwijken van den achteiizestigjarigen Grijsaard bij die gedwongene afreize, verdient
luide verbreid te worden in het vrij en gelukkig Neder*
land, alwaar geen Afgezant van den Paus, geen Aartsbisfehop der Hofftad, wegens het vrijmoedig te boek Hel
len vari gehate waarheden, gehoor vinden zouden, om aan
hunne verbittering den teugel te kunnen vieren. Maar,
fchoon het flagtoffer viel, de Heen des aanftoots, waarom
de man vervolgd werd, is onvernietigbaar. Zijn werk komt
reeds te voorfchijn buiten de grenzen van het gezag des
Paufen; en, dewijl hij voor de waarheid leed, verdient
hetzelve te meer gelezen te worden.
Minder volledig, minder bewerkt, nogtans , dan de Gefchiedenis der Pausfen door A . B o W E R , is blijkbaar het
ftuk van L L O R E N T E , dat men eerder een tafereel, zoo
niet eene boekrolle, zou mogen noemen, waarin die on
priesterlijke, heerschzuchtige en veelal onheilige Vaders
hoofd voor hoofd gemonfterd, en doorgaans kortaf aan
den toets der rede en Openbaring, naar luid van echte
oorkonden, beproefd worden. Zonder de twaalf eerften,
Bisfchoppen,
veel meer dan Pausfen,
van Rome uit, en
gij ontmoet in dit boekdeel, dat met U R B A N U S I I , of
met de elfde eeuw, eindigt, onder meer dan een honderd
tal van Hierarchen, Hechts dénen enkelen , dien men als
goed gedenken kan; fommigen, met de duisternis der tij»
den omgeven , kent men alleen bij name; de meesten zijn
fchandvlekken, zoo niet des menschdoms, althans van
hunnen wel onwettigen, dan toch vereerden Stoel.
Weinig behoeft men den Schrijver over de Spaanfche In~
quifitie te kennen, naauwelijks dit zijn ander en laatfle werk
in te zien , of men ontwaart, dat verontwaardiging wegens
het blind en onzalig volksvooroordeel hem tegen de ker
kelijke overheerfchiug van Rome de pen in handen gaf.
Zijn gevoel over eene reeks van ongeregtigheden en gru
welen , die zulk een Vorftelijk wezen in het Christendom
daarftelde, deed hem, wij erkennen z u l k s , hier en ginds
wel eens eene donkerder kleur leggen, welke een koel-

zinniger Geleerde, een B O W E R (*) te vermijden w e e t ,
of tegen zachtere wiSfelt.Men wachte zich echter, L L O 
R E N T E , die, helaas! zijne ftoutheid en welmeenenden
iiver zwaar geboet heeft, eenigzins van mangel aan waar
heidsliefde te verdenken: zijn wérk toch fpreekt hem van
de befchuldigihg van kwade trouw volkomen vrij. Het
zelve draagt menigerlei bewijs, dat hij uit échte bronnen
geput heeft; en de vervolging, die hij van de Franfche Geestelijken te lijden had * getuigt het onvermogen
zijner vijanden om hem te wederleggen. Met dit a l , de
Vertaler, aan vvien wij voor de uitgave van dit werk in
onze moederfpraak dank betuigen , heeft meer dan eenen ,
voorzeker onbedoelden misdag des Schrijvers aangewezen
en verbeterd. Andere nogtans, en niet minder aangelegene dwalingen, waar L L O R E N T E , door ijver weggefleept, zich blootgeeft, gaat hij onaangeroerd. voorbij.
Twee voorbeelden , die ons vooral in het oog vielen, zul
len wij,den Lezer tot waarfchuwing,hier aanteekenen.—
De voormalige Geheimfchrijf er der Inquifitie veroorlooft
zich (bi. 8) p . E T R U S ^ den Apostel, van wezenlijken
moord te befchuldigen , omdat A N A N I A S en s A P P H IR A dood ter neder vielen na des-zelfs rede: en een Neder*
lander voert tegen zoo ongerijmden laster het Bijbelwoord
niet aan ( f ) ! — Wederom , en tot een blijk, dat wij zelfs
aan het Pausdom ongaarne eenige vlek onverdiend zien
aanwrijven, moeten wij L L O R E N T E tegenfpreken , die
het beftaan der Paufin J O H A N N A , en het fprookje haar
aangaande, (op bl. 3 0 5 — 3 1 5 ) in het breede opgeeft, en
handhaven wil als eene daadzaak. Hiertegen echter op
pert de Vertaler ook geene bedenking altoos, ofIchoon
(*) Wij noemen dezen met onderfclieiding. Hij was bevo
rens openbaar Profesfor in de Rhetorica, Historie en Füozofie aan de U.niverfiteiten van Rome, Ferino en Macerata, la
ter Raad der Inquifitie. Bevooroordeeld voor het Paufeiijk
oppergezag, onderzocht hij de waarheid te Rome, verander
de van gevoelen, werd Protestant in Engeland, en fchreef de
Cefchiedenis der Pausfen.
( t ) Men leze Hand. V: 1—12,en raadplege, zoo noodig,
de aanteekening van V A N DER P A L M .

L L O R E N T E flechts ouden kost voordischt, en alleen den
Regeringstijd van J O H A N N A inkort. Wij verwijzen den
Lezer tot B O W E R ( * ) , en vooral naar onzen Landgenoot
v E N E M A ( f ) , door welken, reeds in de vorige eeuw,
dat vuil verhaal, ongerijmd als het luidt, grondig en met
gezonde oordeelkunde getoetst, wederlegd, en onder de
fabelen der middeleeuw gerangfchikt is. — Meer van zoodanigen aard, dat elk opregte, en voornamelijk een Roomsch»
gezinde, in L L O R E N T E mogt afkeuren, konden w i j ,
naar onze meening, op goeden grond aanhalen ( j ) ;
en wij beklagen o n s , dat de Vertaler deswege geenen wenk
gaf. Intiisfchen zij het bijgebragte genoeg, om den N&(*) The History of the Popes, V o l . I V , p . 246 enz.
( f ) Hist. Eccl. Tom. V , Sect. I X , §. 397—405.
( | ) 10. M A R C E L L I N U S noemt L L O R E N T E , op bi.
87, een' afvalligen, afgodendienaar, enz. Hij volgt te de*
zen de Roomfche Kerk; maar het tegendeel getuigen de
Kerkvaders A U G Ü S T I N U S en T H E O D O R E T U S . Zie BO«
W E E , V E N E M A en L E S U E U R .
20. De befchuldiging tegen S I X T Ü S I I I , op gezag van
P L A T I N A door L L O R E N T E bl. 1 5 0 , 151 geboekt, ver
dient almede, volgens B O W E R en L E S U E U R , geen geloof.
3°. L L O R E N T E zegt b l . 1 9 2 , dat S I L V E R I U S uit Ro
me verbannen werd naar Patara in Phrygië; het was naar
Palmeria,
een onbewoond eiland der MiddeHandfche z e e ,
tegenover de kust van Latium. Zie B O W E R , Vol. II. p. 368.
40. Van den afftand van V I G I L I U S , na den dood van.
S I L V E R I U S , gewaagt L L O R E N T E , bl. 1 9 4 , in navolging
van latere Roomfche Schrijvers; de ouderen zwijgen er van.
Zie wederom B 0 WE R , bl. 369.
5 . Omtrent j o H A N N E S XVII en J O H A N K E S XVIII geefc
L L O R E N T E , op bl. 394 en 3 9 5 , zeer ongunftige narigten;
en voorzeker de duisterheid der tijden, en het heerfchend zedebederf in de elfde e e u w , maken het onderzoek en alle tegenfpraak hoogstmoeijelijk. Een geheel onzijdig Historiefchrijver zal echter op los vermoeden en geruchte, waaron
der zoo dikwerf laster fchuilen k a n , niet afgaan;, lieverzwijgen wij des, gelijk B O W E R en anderen, die zich niet laten
vervoeren door eene drift, o m , hetgeen zware i s , nog zwar
ter te willen maken.
0
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derlander voorzigtige onderfcheiding bij het gebruik van
dit boek aan te raden. Met een tweede Deel krijgt het
werk zijn beflag, en daarbij, vleijen wij ons , zal de Vertaler eene lijst van zinftorende drukfouten, in dit eerfte
ingeflopen (*j, wel gelieven te voegen, en voor naauwkeuriger toezigt op deszelfs uitgave tevens zorgen. — Het
Portret en Naamfchrift des vermaarden mans ftaat tegenover den titel.
(*) Ziet hier eenige, die ons zijn voorgekomen: Bl. 56"
ftaat N I C E T U S , lees A N I C E T U S ; 60. P O L Y C A R P U S —
P O L Y C R A T E S ; I o S e i l 1 1 3 , C O N S T A N T I N D S — C ON"
S T A N T I U S ; 16a. gemagtigd—gematigd; 188 en 1 8 9 . A M A I 111 K — A T H A L A R I K ; 214. C Y P R I A N U S — C Y R I A C Ü S ;
228. P E T R U S — P T T R K H O S I 318. L O D E W I J K X I I — L OD E WIJK III ; 360. J O H A N N E S V — J O H A N N E S X ; 387.
J O H A N N E S V I — J 0 H A N N E S XVI} 3 8 8 . J O H A N N E S XIII—

J O H A N N E S X V I I . — Wij hebben het oorfpronkelijke niec
ter hand, om na te flaan, of deze fouten daarin reeds gevonden worden.

De

Gedenkdag van Waterloo,
befchouwd in betrekking
met de jongstleden Overjlroomingen ; Leerrede
overjef.
XXX:
1 8 . Door L . H . B a H L E R , Leer aar van de
Waalfche Gemeente te Zwol. Uit het Fransch
vertaald.
Te Amjlerdam,
bij J. H . den Ouden. 1 8 2 5 . In gr,
Syo. IV en 32 Bl. ƒ : - 4 o .

V ? ij zetten het onzen beroemdfte Kanfelredenaars, en
evenzeer getrouwe Evangeliedienaars, om zoodanige leerrede op te Hellen, hun verzekerende, dat Do. B a H L E R
er nog wel duizend zulke leveren kan. O f deze preek,
even als eene vorige, die den man epoque deed maken,
ook in de Franfche taal zij uitgegeven, is ons onbekend.
Zij verdient het evenzeer, te meer, daar elk, die voor
zulke fpijzen fmaak heeft, het bejammeren moet, dat zulk
een Leeraar het zielevoedièl, dat hij in de Zwolfche kerk
opdisclit, aan ZÖO weinigen kwijt raakt. Daarvoor echter

heeft hij eene troostrijke fchadeloosfteiling in de aanmoe
diging zijner begaafde Gade, die, volgens haar dichtltuk,
voor 'smans werk geplaatst, zelfs voor de Hel verfchrik»
kelijk is. Het motto van dat dichtftuk , dat onze B I L D B R D I J K niet kan nalaten te prijzen, i s :
God heeft
eus niet gegeven eenen geest der vreesachtigheid.'''' (Wat
verder 2 T i m . I I : 7 ftaat, is,met wijs beleid, weggelaten,'
als te eenemale ongepast.) De preek is onbegrijpelijk
fchoon, de ftijl verheven , b. v . . . . Doch neen : want
Welk voorbeeld zal Recenfent kiezen ? het is alles even
fchoöri 1 Higgajon,
Sela ! . . . Wat 's dat ? J a , Lezer!
deze woorden zijn ontleend uit het einde der leerrede,
hetwelk nog het beste is , als einde befchouwd. De* naam
van B Ë H L E . R worde vermaard, en zijne verdere fchriften — want Recenfent wil hem het pennewerk voor het
publiek niet ontraden —leveren veel, zeer veel dergelijks
op; want de waarheid des zuiveren Christendoms wint
er ongetwijfeld bij, en hen leert men hoogfehatten en na
volgen , die dezelve betrachten in liefde!

S I B R A N D I S T R A T I N G H , Oratio de Chemiae rec.ntioris incrementis atque praestantia, qtiam etc.
D . i. Redevoering
over de voortgangen en de voor
treffelijkheid
der nieuwere Scheikunde , openlijk gehou
den te Groningen den 14 Januari] 1824 , bij het aar,'
vaarden van het gewoon Hoogleeraarsambt in de Wisen Natuurkundige
Faculteit.
Te Groningen , bij J .
Oomkens. 1 8 2 5 . In-gr. qto. 1 9 Bladz.
D e z e Redevoering geeft ons een naauwkeurrg verflag
van de voornaamfte ontdekkingen, welke men in de laatfte jaren in de Scheikunde gemaakt heeft.• Inde eerffe
plaats wordt van de belangrijke ontdekking van Ö E R S T E D T gefproken, waardoor men de analogie nader heeft
leeren kennen tusfehen het Galvanismus en de magnetifchc
vioeiftof, en daarbij wordt van S E E B E C K en Y E L I N ,

die het verband tusfcben de warmteftof en de magnetifche
Vioeiftof hebben aangetoond ^ mede met een woord gewag
gemaakt. Vervolgens fpreekt de Redenaar van de lamp'
zonder vlam , en van de zekerheidslamp van D A v y , en
van het gloeijen der Platina-fpons door middel van het
waterflof-gaz, welk zonderling verrdiijnfel D Ö B E R E I N E R ontdekt heeft. S T R A T I N G H gaat daarna over, om
met eenige weinige woorden de verdienden van D A V Ï
te vermelden in het vaneenfcheiden der verkoolde handfchriften, onder de puinhoopen van Pompeji en Hercula*
num opgedolven, gelijk ook die van T H É N A R D in het
hertellen van de verkleurde fchilderftukken der oudheid.
Dit zijn de letteren en de kunften aan den voortgang der
nieuwere Scheikunde verfchuldigd. — Vervolgens fpreekt
STRATINGH

van de verdienften van S C H E E I E in

het gebruik van het Chlorin - g a z , om de miasmata va.
heerfchende ziekten te vernietigen, en om er linnen mede te bleeken; van het gebruik van zuurftof- en water*
ftof-gaz,
om door de verbranding eene warmte te ontwikkelen , waarbij de Platina fmelt als wasch , en de diamant met Herken glans verteerd wordt. Hij toont ons
het gebruik aan van het gaz hydro - carbonicum , in de
gaz-verlichting thans in Engeland bijna algemeen ingevoerd, en ook elders meer en meer in zwang komende;
gelijk ook het nut, dat de nieuweren uit den waterdamp
hebben weten te trekken, om verfcliillende bewerkingen,
met befparing van tijd en kosten, gelijkelijk ten uitvoer
te brengen.
Niet flechts de gaz - foorten, maar ook de drupvormïge
vloeifioffen zijn door de latere Scheikundigen met ijver
onderzocht. Aan hunne onderzoekingen heeft men het
te danken, dat men de minerale waters kunstmatig vervaardigen kan, en daaruit bijna even veel nut als uit de
natuurlijke kan trekken. . Ook de vaste ligchamen z'rjn
mauwkeuriger ontleed. Hierbij wordt natuurlijk gewag
gemaakt van de Metalloïden, welke B A V Y en anderen
achtereenvolgens in loogzouten en aardfoorten hebben ontdekt.
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Eindelijk fpreekt S T R A T I N G H van de verdienden der
nieuwere Scheikundigen aangaande de zamenftelling der
bewerktuigde wezens. De in kelp- en varec - asfchen,
die door verbranding der zeetangen ontdaan, toevallig
ontdekte Iodine, de in de planten gevondene menigvuldige Alcaloïden, zoo als de Morphine,
Cinchonine
enz,,
worden hier niet vergeten; gelijk ook van het gebruik der
dierlijke kool in het zuiveren van bedorven en door looddeelen vergiftigd water met een woord gewag wordt gemaakt.
Een blik op het nut der beter gekende reagentia,
en op
de voortreffelijkheid der Stochiometrie, welke aan de
Scheikunde weldra denzelfden trap van juistheid belooft,
dien de Natuurkunde reeds bezit, befiuit dit belangrijk
overzigt van de vorderingen der Scheikunde, waaraan de
Redenaar zelf heeft medegewerkt, en n u , in zijne betrekking-, tot roem onzes vaderlands, zoo wij hopen, in
dubbele mate zal blijven medewerken.
Dit is het beloop dezer Redevoering. Of zij echter op
dien naam wel aanfpraak maken mag, en of zij wel voor
algemeene bevatting gefchikt i s , zouden wij (hoeveel belangrijke zaken zij ook behelzen moge) met reden betwijfelen. De aanfpraak aan de Studenten kenmerkt zich door
eene groote welwillendheid , welke niet misien -kan , den
band tusfehen Lecraar en leerlingen ten naauvvde toe te
halen.

Verzameling
van Gewijsden van het Hoog Geregtshof te
's Gravenhage.
Door Mr. w . IJ. V A N H A M E L S V E L D , Raad in het bovengemelde Geregtshof.
Ijle
Stukje. Te Delft, bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 5 . In gr*
Bvo. 110 Bl, f 1 - 3 0 .
et openbaarmaken van de gewijsden, bij de Geregtshoven en Regtbanken gewezen , is in den tegenwoordigen
ftand der Jurisprudentie eene nuttige zaak, zoo als zulks
te regt door den Schrijver;in.de Inleiding tot zijn werk
wordt betoogd en bewezen; en daar nu de gewijsden van
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bijna alle Geregtshoven in Frankrijk door de in dat land
uitgegeven wordende verzamelingen, en ook in ons va
derland de gewijsden van de Hoven.van Erusfel en Luik
door den druk aan het algemeen worden bekendgemaakt,
zoo kan het niet ontkend worden, of er beftond een ge
mis voor de Noordelijke provinciën van ons vaderland,
door de niet openbaarmaking van de gewijsden van het
Hoog Geregtshof in 's Gravenhage. In zoo verre meenen
wij. dan ook te kunnen vastltellen, dat de Heer V A N
H A M E L S V E L D zich door het uitgeven van het hier
boven aangekondigde werk bij het Regtsgeleerd Neder
landsen publiek verdien (lelijk zal maken, eu hij door eenen
algemeenen bijval in zijne onderneming zal worden ge*
fterkt en aangemoedigd ; voornamelijk indien men konde
befl uiten, dit werkje voor eenen bepaalden inteekeningsprijs per jaargang, en niet per vel druks , uit te. ge
ven ; dit laatfte toch, wegens de onzekerheid van den
prijs, zal menigeen weerhouden op dit werkje in te tee
kenen. Trouwens, hoezeer wij met den Redacteur van
een der onlangs uitgegevene nommers van het geacht Tijdfchrift de Themis inltemmen , dat de enkele kennis van de
zoogenaamde Jurisprudence
des arrets (waarbij men zich
tegenwoordig veelal in Frankrijk en ook ii% de Zuidelijke
provinciën van ons Koningrijk bepaalt) voor den Regtsgeleerde in het bepleiten van zijne zaken eene allernadeeligfte ftrekking kan hebben, en hem zeer dikwijls zal doen
overhellen, om zich geenszins bekend te maken met de
onwrikbare en vaste grondbeginfelen van regt en billijk
heid , noch dezelve op te fporen en te doorgronden, zoo
is het echter niet minder waar, dat de kennis van de ge
wijsden der Hoven, gevoegd bij eene grondige kennis der
Regtsbeginfelen, voor eenen Regtsgeleerde eene behoefte
as, ten einde, zoo als de Heer V A N H A M E L S V E L D
te regt aanmerkt, zoodanigen bekend te maken met het
verklaard gevoelen van een Hof van Justitie, en de gron
den , waarop het rust, en hij zich alzoo daarnaar zoude
kunnen gedragen, en niet zijne cliënten zoude aanraden
tot het voeren van onnoodige procedures, op grond van

fustenuè'n., welker gegrondheid hij weet, dat door de Geregtshoyen wordt gewraakt, of ook anderen aan te moedigen, door bondige bewijzen de volgens zijn oordeel
verkeerde opvattingen en fustenuën van eenig Hof of
Regtbank rn 't openbaar te wederleggen, en alzoo het
hunne- bi) te dragen tot de kennis en opheldering der Regtswetenfchap. Meermalen hebben WIJ dan ook Advocaten
fcooren klagen oves het gemis, van eene verzameling der
gewijsden van het Hoog Geregtshof in *j Gravenhage, daar
gij daardoor onbekend bleven met de aangenomene grondbeginfelen van een H o f , hetwelk, ingevolge de thans nog
beftaande gebrekkige Regtspleging in het Koningrijk der
Nederlanden,
zoo wel in appel als in casfatie, in' het
hoogfte resfort voor de Noordelijke provinciën is oordeelende, en zij 'alzoo dikwijls voor de Regtbanken.van eer•ften aanleg Regtskwcstiëp hadden voorgedragen, welke zij
i>aderhand vernamen, dat in appel door het Hoog Geregts1iof reeds op eene wijze , verfchillende van hun bijzonder
gevoelen, waren beoordeeld geworden. In dit gemis nu
zal door het werkje van den Heer V A N H A M E L S V E L D
gedeeltelijk worden voorzien. Wij zeggen gedeeltelijk;
want het eerfte ftukje, hetwelk voor ons is liggende,behelst alleen gewijsden van de derde civile kamer van het
Hoog Geregtshof; en, hoezeer de Schrijver in zijne Inleiding ons de hoop geeft, dat ook de gewijsden van de
«erfte civile kamer ter kennjsfe van het publiek zullen
tororden gebragt, alsdan echter zullen ons nog^ ontbreken
tie gewijsden in criminele en correctionele zake», en van
de kamei tot "bet fielten in flaat van befchulüiging (ehamère de la mife en aecüfation)
gewijsden, welker openbaarmaking, naar ons oordeel, niet minder gewigtig zijn
zal, al ware het dan ook alleenlijk, om de zoo zeer verfchillende en weifelende Jurisprudentie van'de Hoven van
Asfifes en correctionele Regtbanken te wijzigen en op een
vast en zeker begüiM te vestigen. Wij twijfelen dan
ook geenszins, of het Regtsgeleerd publiek zoude deze
bijvoeging in het werk van de© Heer v A N H A M E L S v i h D met genoegen hebben aangenomen, en nog aanfte-

uëmen , bijaldien de Schrijver, of iemand zijner ambtge.
B o o t e n , of ambtenaren van he: openbaar Ministerie, deze taak alsnog wilde volvoeren. Zoude het ook wel geheelenal ondoelmatig en onbelangrijk zijn , indien de Schrij.
v e r , bij wijze van tweede gedeelte, bijvoegfel, of boe
ook anders,.het publiek bekend maakte met de vonnisfer*
van de Regtbanken, resforterende onder het Hoog Geregtshof van 's Gravenhage,
zoodra dezelve eene -belang,
rijke , Regtskwestie behelsden , en tot derzelver mededeeMng aan den-Schrijver de Regters en Advocaten bij zoodanige Regtbaflken opriep en aanipoorde ?
In zoo verre de zaken , welke de Schrijver ter behandeling zich heeft voorgemeld. Wat nu betreft de wijze
van mededeeling der voorkomende gewijsden (want op de
gewijsden zelve zullen wij niet nederkornen, hoezeer het
niet moeijelijk zoude zijn, daarop eenige aanmerkingen te
maken, als het niet vermelden der artikelen' van de w e t ,
waarop hét arrest is ge'grond, het dikwijls te algenieene
van de beweeggronden of zoogenaamde confideranten van
het arrest, en andere, doch welker ontwikkeling de grenzen van dit tijdfchrift zoude te buiten gaan , en meer behoort' tot een tijdfchrift, bijzonder aan de Regtsgeleerdheid toegewijd): de Schrijver, na-eene korte opgave van
het regispunt aan het hoofd van ieder gewijsde, geeft
vervolgens de cafuspofttie 0>ï quaesth facti o p , de eisch
van de Regthank, regt doende in het eerfte resfort, de
fustenuën van beide de partijen in appel gevoerd, en eindelijk het arrest van het Hof, nu en dan zijne eigene aanmerkingen in eene noot daarbij voegende. In 't algemeen
voldoet de Schrijver op eene vrij naauwkeurige en volledige wijze aan zijne voorgenomen© bedoeling, eri ftelthi)
alzoo den Lezer in ftaat, zich een-juist denkbeeld te vormen; van het regitspunt, waarover bij ieder arrest gehandeld
wordt. De gamen der partijen Worden met reden door
den Schrijver verzwegen; want, z o o als in de Inleiding
te regt wordt aangemerkt, de rebus fdis agiiur
'• litiiganPium perfonis inupills et vana est curiofaas,
en de opgave der partijen zoude dikwijls tot verkeerde en hatelijke
;

:

gevolgtrekkingen aanleiding kunnen geven. Doch wij had
den wel gewenscht, dat, zoo niet altijd, ten minfte bij
belangrijke kwestië'n , de concltifie, door het openbaar Mi
nisterie genomen, woordelijk ware opgenomen en mede
gedeeld , met vermelding van den naam des ambtenaars van
het Ministerie, door wien dezelve was genomen. Slechts
eenmaal toch (het arrest van 2 Mei 1823 , te vinden bladz.
a8 env.) wordt in de arresten zelve melding gemaakt van
het gevoelen , door het openbaar Ministerie geuit; en be
kend is h e t , hoezeer dikwijls de conclufiën van het open
baar Ministerie aan de zaak een helder licht bijzetten, en,
op het perfoonlijk gevoelen der Regters invloed hebben;
jnen denke flechts aan de uitmuntende conclufiën en requifitoiren van den beroemden Franfchen Regtsgeleerde, den
gewezen Procureur-generaal bij het Hof van Casfatie,
M E R L I N ; en wat de vermelding van den naam des amb
tenaars betreft, zulks zoude voor zoodanigen ambtenaar
niets beleedigends of nadeeligs bevatten, maar integendeeel
deze ambtenaren aanfporen, (gefield eens, dat dezelve
zoodanige aanfporing behoefden) o m , in het bewerken
van hunne conclufiën, aan eene zaak al dat licht bij te
zetten, welk dezelve verdient, daar misfchien fomwijlen
nu zoodanige ambtenaren, fchuilende achter den dekman
tel des geheims, niet altijd eene zaak tot in het hart toe
(ad fuccum et fangulnem usque') doorgronden. Zoude
eindelijk de vermelding, .aan den voet van ieder arrest,
van den naam der Advocaten, even gelijk zulks in het
werk van den oordeelkundigen S I R E Y gevonden wordt,
wel eene geheelenal ondoelmatige (trekking hebben? De
ze openbaarmaking toch zoude velen Advocaten tot prik
kel verftrekken, en menig verdienftelijk jong Regtsgeleer
de zoude daardoor bekend worden , die nu dikwijls, als
geene genoegzame betrekkingen, zoo bij het Hof als bui
ten af, bezittende, buiten de gelegenheid gefield wordt,
zijne talenten te ontwikkelen, en zich genoodzaakt z i e t ,
voor een ellendig bureau een vak te verwislelen en te ver
laten , waarin hij, bij meerdere bekendheid en aanmoedi
g i n g , met roem en luister had kunnen fchitteren, en hij
1
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alzoo eert fieraad der balie ware geworden, die nu daarentegen tot een onbedreven en vergeten ambtenaar is afgedaald.
Deze zijn eenige aanmerkingen, welke wij gemeend
hebben op het zoo zeer nuttig plan van den Heer V A N
H A M E L S V E L D te moeten maken, en welker gewigt
en waarde wij gaarne aan het verlicht oordeel des Schrijvers onderwerpen» Inmiddels wenfchen wij onszelven en
het geheele Nederlandfche
Regtsgeleerde publiek geluk,
dat de Verzamelaar den kostbaren tijd, welke hem bij zijne gewigtige betrekkingen als Raadsheer overig blijft, zoo
zeer ten algemeenen nutte wil aanwenden. Daartoe worde hem bij voortduring eene goede gezondheid verleend;
en moge zijn voorbeeld verftrekken, om ook anderen
aan te moedigen, de beoefening der zoo zeer bij ons fluimerende Regtswetenfchap met lust en ijver aan te grijpen , opdat wij mannen mogen zien optreden, gelijk aan
onzen H U I G D E G R O O T , B I N K E R S H O E K , V O E T ,
V A N D E R K E E S S E L , C R A S , K E M P E R en anderen,
en Nederland alzoo metderdaad toone, dat zij ook te dezen . opzigte voor geene vreemden behoeve te wijken I
Moge ook het Nederlandsch Regtsgeleerd publiek deze
onderneming door eenen algemeenen bijval onderfteunen,
en alzoo deze eerfte proeve met een volledig gevolg worden bekroond!
Ideèn over de Staatkunde,
onderlinge Verkeering
en
den Handel van de voornaam/Ie Volken der Ondheid;
door A . H . L . H E E R E N , Ridder , Hofr. en Prof. der
Gefchied. te Göttingen. Naar de vierde zeer verbeterde
Uitgave, met Platte Gronden en Kaarten,
enz. door
Mr.
G. D O R N S E I F F E N . Ifte Deel, Volken van
Azil,
Perzen. IldeDeel;
Phoenicers,
Babyloniërs-,
Scythen. Met eene Kaart van Azië. Te Rotterdam, bij
A . F« H. Smit. 1824—25. In gr. 8vo. Tezamen
XXX,
928 Bl. f 9 - 4 0 .
H e t bovenftaande werk van H E E R E N
BOEKBE9CH. 1 8 2 6 . NO. I .

B

is voorlang al-

A , H. Z, H E B R E W

gemeen bekend en in zijne waarde gefchat. H E E R E N
is zekerlijk een der eerfte j zoo aiet -de eerfte Gefchiedonderzoeker in Duitschland,
en onder zijne meesterftukken, zoo als de bekroonde Verhandeling oyer de gevolgen der Kruistogten, de Gefchiedenis der klasfieke ftudien in de Middeleeuwen, en de beide Handboeken over
de oude Gefchiedenis en het nieuwere Europefche Statenfystema, {laan de Ideên zekerlijk bovenaan. Het is de
flotfom van meer dan vijfentwintigjarige onderzoekingen
over de belangrijkfte punten der oude Gefchiedenis en
Oudheidkunde bij Perzen,
Pheniciërs'en
hunne volkplanters , de Karthagers , Eabyloniêrs,
Indianen,
Ethiopiërs, Egyptenaren
en Grieken (het laatfte Volk is nog
niet afgehandeld). Reeds vóór jaren verwonderde het
ons , dat dit voortreffelijke werft, terwijl ons Publiek met
vertaalde prullen overftroomd wordt, niet bij ons werd
overgezet. Het is wel waar, dat degenen, voor welken
het eigenlijk gefchreven i s , meer of min geletterde Lezers , ook wel zoo veel Hoogduitsch zullen kennen, om
daarvan in de grondtaal gebruik te maken; doch deze reden geldt dan ook evenzeer ten opzigte van andere belangrijke gefchriften, en volgens die redenering zou men
ten flotte niets dan Romans of ander ligt goedje moeten
vertalen. Toen derhalve de Heer D O R N S E I F F E N ,
reeds in 1 8 2 0 , Karthago,
als een proefje uit dat werk,
In het licht gaf, verwachtte .men, volgens deszelfs aankondiging , fpoedig ook Egypte en Ethiopië te zien volgen; doch beide verfchenen niet, en men fcheen het ongelukkiglijk daarvoor te moeten houden, dat dit verdienstelijke werk, om deszelfs vermoedelijke uitgebreidheid,
uit gebrek aan debiet zou blijven Heken, even als G I B B O N ' S klasfieke Gefchiedenis, waarvan de eerfte Deelen
zoo keurig door den Eerw. M E S S C H A E R T vertaald zijn.
:

Het verheugde ons dus zeer, dat een andere Uitgever
zijne loopbaan hl den ,bpekhandejl, met-dit in allen opzigte voortreffelijke boek opent,'en dat het door den in
dit vak beproefden D O R N S E I F F E N wordt overgezet. De jikflag .eener tot dat einde geopende iateeke-
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ning fchrjnt hem ten mmfte tegen verlies te waarbop.
gen; en wij mogen dus nu hopen dit werk geregeld in
onee taal te zien uitkomen. De vertaling bekomt eene
nieuwe waarde , doordien de Heer D O R N S E I F F E N ,
met den Schrijver in briefwisfeling getreden', door denzei ven de afgedrukte bladen van de vierde, veel vermeerderde uitgave des werks bekomt, en dus gelijktijdig met
het oorfpronkelijke het werk in dit nieuwe gewaad het
licht kan doen zien.
Het geheel, door vele verbeteringen uitgedijd , zal zes
De^eleu beflaan, waarvan de Perzen,
de Pheniciêrs en
Sabyloniërs met de Scythen , de Indianen, de Karthagers
met de Ethiopiërs,
de Egyptenaren,
en de Grieken elk
een Deel zullen uitmaken.
Uit H E E R EN'sLevensfchets,door hemzelvenbefchreven en ook in onze taal overgebragt, zien w i j , dat hij,
eerst opgevoed in de vrije Hanzeiïad Bremen, van daar
de zucht tot flaatkundige onderzoekingen, en vooral het
befef van het gewigt des Koophandels voor den Staat,
heeft overgehouden. Hét is dit befef, 't welk hem, bij
de tegenwoordige onderzoekingen , Koophandel met Staatkunde hand aan hand doet gaan, (iets, 't welk vooral
in de oude Gefchiedenis tot nu toe verzuimd is) en uit
de weinige berigten, welke ons de Schrijvers dier tijden
daaromtrent hebben te boek gefield, de handelswegen,
vooral te land, de onderfcheidene voortbrengfelen en handelsartikelen van Azië en Afrika,
opdelven en uiteenzetten.
Hec eerfle Deel begint met algemeene
Voorherinnerin£d« (voorafgaande aanmerkingen) over llaatsregering (ftam-,
burgerlijke en vrije Regering), handel (land- of karavanenhandel, en zee-, doch flechts kusthandel, tot op
de ontdekking van Amerika') oudtijds ook meest ruilhandel, en Godsdienst (een band voor bondgenootfchappelijke Staten), in Despotïèn de éénige breidel door de Wetgeving en de Priesterkaste (die er den Adel onzer Rijken
vervangt) en doorgaans in veelbezochte heiligdommen met
den handel vereenigd. T o t befcaouwing van de meest
;
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verfchillende, nog minst onderdrukte of veranderde fiaatsvormen, en van den vreedzaamften, over 't algemeen
bloeijendflen Koophandel, heeft de Schrijver het tijJvak
kort vóór en gedurende de Perzifche Monarchy
geko
zen , toen Tyrus, Karthago en de Griekfche Republieken
op het vasteland, in Italië, Sicilië, Afrika en
Azië,
in. volle kracht en vrijheid bloeiden, en zich het Despotismus onder C Y R U S en D A R I U S I in zijne minst ha
telijke , in eene nog min of meer aartsvaderlijke gedaante
vertoonde. Inderdaad k o n , voor het plan des Schrijvers,
geen gunftiger tijdftip genomen zijn. Toen beftond Ba
byion nog in zijne heerlijkheid; en een der meest naauwkeurige zoo wel als miskende Schrijvers , H E R O D O T U S ,
geeft ons de beste befcheiden omtrent den reeds beftaanden handel met het Noorden en Noordoosten.
Vooreerst vereischt dus Azië,
als het destijds magtigfte Werelddeel, de zetel der Babylonifche en Perzifche
heerfchappij, onze aandacht. Na eene naauwkeurige aard
rijkskundige befchouwing van dit Werelddeel, beantwoordt
de Schrijver de vraag, hoe hier het Despotismus zoo diep
geworteld, zoo onuitroeibaar gevestigd i s , en bij alle
omwentelingen {leeds in wezen blijft ? — Hij vindt daar
op het antwoord in de veelwijverij, die den man tot Des
poot in zijn huis maakt, welke even zoo goed kan krui
pen in Havendienst, als hij Havendienst vorderr. Uit de
hooge gebergten gaan de veroveraars uit, die den meer
vreedzamen en verflapten bewoner der vlakten overheeren ,
e n , dusdoende, groote veroverende Rijken (lichten , doch
allengs door den invloed der overwonnelingen verzacht
worden. De handel wordt hier, door de ligging des
lands, meestal tot karavanenhandel bepaald; men haalde
de goederen, vooral de edele metalen, uit het rijke en
vruchtbare Oosten , en Indië w a s , zoo ver de Gefchie
denis heugt, zoo wel als in latere Eeuwen, de zeilfteen,
die alle Natiën tot zich trok. Daarom waren alle plaatfen, die op de groote handelswegen uit Indië naar het
Westen lagen, zoo als Bahra
(Balk) op den land- en
Babyion op den zeeweg, groote, rijke en bloeijende fte-
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den. De Schrijver fpoort vervolgens dén oorfprong van
het goud na, en vindt hetzelve voornamelijk in het oosten van Hoog- of Middel - Azië,
waar nog de Kusfen de
rijke mijnen van Nertfchinsk bezitten, en in de Zandwoestijn Cobl. Het zilver meent hij, dat uit de Spaanfche
(thans uitgeputte, of waarfchijnlijker verlatene) mijnen
werd ingevoerd. Azië had, daarentegen, vele edelge(leenten en paarlen. Er werd gehandeld in fijne kleedingsftoffen, zoo als katoen, misfchien ook reeds in zijde,
zeker in pelterijen en fpecerijen. — Er waren tusfcheti
de JEgaifche Zee en den Indus drie hoofdtalen; tot aan
den Halys het Phrygisch,
van daar tot aan den Tiger
het Syro-Chaldeemvsch,
waarvan het Hebreeuwsch,
Phenicisch en Arabisch flechts meer of min afwijkende tongvallen zijn, en het Perzisch (Zend,
Pehlvi en Par ft.)
Thans tot de Perzen overgaande, onderzoekt men eerst
de bronnen der 'Perzifche Gefchiedenis, en gaat daarop
over tot een uitvoerig en hoogst belangrijk aardrijks- en
jlaatshuishoukundig
oyerzigt van het Perzifche Kijk,
volgens deszelfs landvoogdijen. Omtrent de hoofdlanden (Per*
zie en Medie) neemt H E E R E N het berigt van H E R O D O T U S , wegens de gewelddadige, niet vreedzame , inlijving der Meders in Perzië, aan, welk laatfle X E N O P H O N meldt, en 't welk ook met Bijbelfcheberigtenbeter fchijnt te (trooken. Eerst D A R I U S verdeelde het Rijk
geregeld in landvoogdijen, welke verdeeling H E R O D O *
T u s heeft medegedeeld, die echter de Schrijver, als eene
eerde proef zijnde, niet toepasfelijk op lateren tijd, niet
heeft overgenomen.
Hij verdeelt het Rijk in Provinciën aan deze en aan gene zijde van den Euphraat;
de laatfle weder in twee onder - afdeelingen, tusfchen den Euphraat en den Tiger,
en tusfchen dezen en den Indus. In laatstgemelde gedeelte
begint hij met het hoofdland Indië, en ontwikkelt n u , met
eene uitvoerigheid, die tot het overige in geene verhouding (Iaat, de prachtige puinhoopen van Perfépolis en
Parfagarda,
om daaruit de zeden en gewoonten der Perzen te leeren kennen.
Alles dient hem tot bevestiging
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zoo. wel der berigten van G r / e ^ * . Schrijvers, als van
den Zend- Avesta, en men vindt hier ongemeen veel ge*
leerdheid, bekwaamheid en fcherpzinnigheid vereenigd.
H E E R E N befchouwt Perfépolis niet zoo zeer als de vaste
verblijfplaats
(dit was beurtelings Sufa, Ekbatana
en
Babyion) dan wel als het nationale heiligdom en ét gewijde
begraafplaats
der Koningen, die het dan natuurlijk ook
wel bezochten , er bij plegtige gelegenheden gehoor gaven,
en er gezamenlijk begraven werden. Het was hun Mos~
how, hun Krakau, hun Roskild, gelijk de evengenoemde
Rijkszetels hun Petersburg, hun IVarfchau,
hun Kopenhagen. — Pafagarda,
of (gelijk het door uitlating eener
letter ligt kan veranderd zijn) Parfagarda,
beteekent, dunkt
ons, even als het Asgard der oude Scandinaviërs,
in de
met het Duitfche zoo verwante Perzifche taal, niets anders dan Perzen - omheining, Perzen-gaard,
en dit wordt
fïellig bevestigd door S T E P H A N U S B Y Z A N T I N U S Ü Ü S
Urbibus, (een' Compilator uit vroegere, verlorene Schrijvers) Wanneer hij het legerplaats der Perzen vertaalt.
Hier woonden dan ook de Parfagarden,
de hoofdflam ,
de kern der Natie, gelijk de Afen bij de
Scandinaviërs.
Ook H E E R E N houdt Parfagarda
voor eene vertaling
van Perfépolis; en hij acht dus de geheele ruimte, welke
het dal, waarin Perfépolis en Parfagarda
lagen , befiaat,
voor het verblijf of de legerplaats der Perzen, het zij in
een' meer bepaalden zin ten tijde van hunnen oorlog tegen de Meders, het zij in eenen ruimeren zin voor hunnen ge wijden grond.
Op het eigenlijke Perfis volgt de befchouwing van Sufiana, Medië (met de puinhoopén van Ekbatana) , Aria
en de overige oostelijke gewesten tot Perzisch - Indië.
Met groote fcherpzinnigheid heeft onze Schrijver de berigten wegens het laatfte bijeengezameld; maar hij gaat
daarbij, naar ons inzien , wat al te zeer op de berigten van
K T E S I A S af, die toch bij de Ouden zelve, welke waarlijk
niet zeer kritisch waren, wegens ligtgeloovigheid envvonderzuchc ter kwader faam ftond. H E E R E N onderl'cheidt
driederlei landen, die den naam van Indië voeren; het

Noordelijke• , het tegenwoordige Klein- Tibet, het beroem
de goudland, waar H E R O D O T U S de fabel plaatst van de
goudgravende mieren zoo gr-ootals honden; het Zuide
lijke, aan den Indus, tot aan deszelfs mond; en het mid*
delfie, het tegenwoordige Pdnfab',
of het land der Vijf
Rivieren,
het töxmcel van A L E X A N I I E K - ' S daden, eri
door de krijgshaftige ftam men bewoond , die -nog in het
Noordwestelijk Indië,
Hechts een. weinig .zuidelijker,, m
het land der Rasbuttën, leven ; nogtans zijn de Seiks in Panjab zelve •niet minder •.krijgshaftig; en deze volken zijnnog
Aristokratifche
Republikeinen,
gelijk A L E X A N D E R ze
vond bij de Katheters, Mallen en anderen.
y

Doch de ruime (lof fleept ons buiten ons beftek met zich
mede. Zeggen wij dus nog alleen , dat dit Deel verder ,
in eene zeer lezenswaardige afdeeling, de inwendige Staats
regeling,: den Godsdienst van het Perzifche Rijk, en de
inrigting van het Hof behandelt.
Biedt dit eerlte Deel om zoo veel nieuws en wetens
waardigs aan, bijkans nog rijker is het tweede aan verraslende opmerkingen, wij mogen wel zeggen ontdekkin
gen, op het veld der Gefchiedenis. Het bevat ook nog
meer, wat den' Nederlandfchen handelaar belang kan inboe
zemen , daar het zich met de beroemde Hollanders der ou
de wereld, de Pheniciërs , bezig houdt, en niet alleen
hunnen uitgebreiden, waarlijk verbazendtn koophandel
fchetst, maar ook een tot nu toe bijkans onbearbeid vak
der Gefchiedenis, de handelsbetrekkingen tusfchen Phenicië
en Babyion, en de magt dier wereldberoemde (lad, als
grootendeels een gevolg van den Koophandel, fchildert —
eindelijk den alouden Noordfchen karavanenhandel tot in
Siberië toe vervolgt, en ons uit H E R O D O T U S daarom
trent weder een licht doet opgaan,hetwelk, waarfchijnlijk
door het verloopen dier handelsbetrekkingen,na dien Gefchiedfchrijver uitgedoofd werd, en daardoor ook de juiste
aardrijkskundige denkbeelden nopens die Volken geheel
deed verliezen of misvormen. Daar wij reeds vóór jaren
de tweede uitgave van H E E R E N in het oorfpronkelijke
gelezen en het merkwaardigfte aangeteekend hadden, vin-
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den wij in 't bijzonder in dezen druk vele gewigtige bijv o e g r e l s v o o r a l omtrent' het oude Babylon en deszelfs
puinhoopen, door de onvermoeide vlijt der Britten in
onzen tijd opgedolven.
De eerfte Afdeeling houdt zich met den Regeringsvorm
der Pheniciêrs bezig (die de Vertaler, zekerlijk om nader
b'rj het Grieksch te blijven, doch tegen het algemeen aan«
genomen taalgebruik, altijd Phoenicers noemt). Sidon was
de oudfle, doch later Tyrus de magtigfle hunner lieden.
H E E R E N toont aan, dat het nieuwe of Eiland- Tyrus
niet, gelijk men gewoonlijk denkt, ten tijde van N E B UK A D N E Z A R ' S belegering geflicht, maar flechts vergroot
is door de vlugtelingen, welke waarfchijnlijk, gelijk doorgaans , deze belegering ontvlugtten.
Het zij ons vergund, hier eene kleine opmerking te
doen, die den kundigen Vertaler ontfnapt fchijnt te zijn.
H E E R E N neemt zeer veel voor de kennis der Pheniciêrs,
vooral van Tyrus, uit de Profeten van het Oude Verbond,
5n 't bijzonder J E S A Ï A S en E Z E C H I C L , over; van
laatstgemelden legt hij Hoofdfluk XXIX: 18 zoo u i t , alsof aldaar van het opbreken der belegering van Tyrus door
N E B U K A D N E Z A R ZOU gefproken zijn; terwijl nogtans
het geheele XXVtfte Hoofdfluk den val dier HoofdClad
zeer uitdrukkelijk (b. v. vs. 1 0 , n ) vermeldt. Doch hier
is niet de minfle ftrijdigheid, wanneer men het, met V A N
D E R P A L M , zoo opvat, dat, de Tyriërs, meesters der
z e e , tijd gehad hebbende, hunne beste goederen naar elders, vooral naar de EÜandsflad, te bergen, de buit van
den Chaldeeuwfchen veroveraar gering en niet noemenswaardig, en hij dus in zoo ver te leur gefield was; fchoon
hij daarom w e l , door de vernieling der Vastelandsftad en
den moord van het overfchot barer, waarfchijnlijk geringe burgers, zijnen moed kon koelen. Welke fchatten
vonden de Franfchen in Moskow ? waar was daar het loon
voor alle de doorgeftane moeijelijkheden ? Hoe is het ook
anders te verklaren, dat later van de Vastelandsflad niet
meer gefproken wordt ? Doch dit in 't voorbijgaan.
De Pheniciêrs

waren Verbondjlaten,

vereenigd door het
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Heiligdom van den Tyrifchen n % R C V % B $, een zinnebeeld
van den ondernemender handelgeest der lieden, en gematigde
Monarchijën, waar de handel het Despodsmus belette, en de
Staten den republikeinfchen vorm deden naderen; i e t s , ' t geea
men doorgaans ook in latere Eeuwen, aan het voorbeeld v a a
Nederland, Engeland, de Hanzefieden enz., gezien heeft. Hun
handel en hunne volkplantingen ftrekten zich eerst naar de
zijde van Griekenland, doch later, om met den opkomenden
handelgeest dier Natie niet te wedijveren, mest westwaarts
uit: het vruchtbare middelgedeelte der kust van
Noord.Afrika en de zuidhoek van Spanje (onder den algemeenen
naam xzn^Tarjis') werden door 'een geheel, bedekt met koloniën: de eilanden der Middcllandfche Zee bezeueden zij ais
rustpunten; maar de Zuilen van H E R C U L E S waren geena
grenspalen voor hunnen ondernemenden geest. Niet cevredert
met Spanje tot hun Peru hunne onuitputtelijke zilvermijn,
te hebben gemaakt, leiden zij,naar men w i l , w e l driehonderd
fteden aan op de kust van Westelijk Afrika; waarfchijnlijjc
bezetteden zij ook Madera; zij haalden tin in Engeland o f
op de Sorlings. eilanden, èn barnfteen in Pruisfen; aan den
anderen kant bevoeren zij de Roode Z e e ; het heeft zelfs inwendige zekerheid uit de opgave van HE R O D O T O S , dat zij
ook uit Egypte naar Tyrus, Spanje voorbij, in driejaren
Afrika zijn rondgezeild. ( V A N D E R P A L Ü meent z e l f s ,
dat de beroemde reistogt, door S A I . O M O met Phenicifchs
fchepen ondernomen, zulk eene omzeiling van Afrika was.)
Zij bezochten, langs de Perzifche g o l f , waar zij de volkplantingen Tyrus, of Tylus, en Aradus hadden.de kusten van
Indië (Ophir?)*
en z o o was het kleine Tyfus het middelpunt, waar kostbare goederen uit Engeland, Spanje en Oost*
indië zamenvloeiden. Hun landhandel was niet minder belangrijk; hij firekte zich van Armenië tot Arable uit; en
daaromtrent geeft ons E Z E C H i è ' t , (Hopfdft. X X V I I . ) een
allerkostbaarst berigt. Hunne fabrijken van purper, kostbare
gewaden en glas zijn beroemd.
x

Babylon, hetwelk met Phenicië door de groote woestijn,
waar Thadmor, of Palmyra, een rustpunt opleverde, gemeen,
fchap oefende, is het tweede land, waarvan H E E R E N in dit
Deel den (luijer opligt. Zijne belangrijke aardrijkskundige berigten nopens de gefteldheid en voortbrengfelen des lands
worden gevolgd door eene pkatsbefchrijving der puinhoopen
van de lloofditad Babylon. De beide Engelfcke Reizigers R I C H
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eft K T R P O R T E R hebben die eigenlijk (gelijk vroegere onderzoekers dier zelfde Natie de bouwvallen van l'almjray
ontdekt v z i j , en naar hunne opgaven H E U E N , 'doen ons
niet alleen de paleizen en hangende tuinen van N E B U K A D N E - Z A R , van s E M i R A M i s , maar zelfs den alouden A7wrodibufg,den teren ran Babel, later den tempel van
Bel,we4ervinden , en bevestigen dus oogenfchijniijk de waarheid der
vertellen van M O Z E S en H E R O D O T U S . Het westelijke gedeelte der ftad, waar zich o o k , op een' grooten afftand
de
Nimrodsburg bevindt, fchijnt het oudfte, het oostelijke daar.
entegen het Babylon van N È B U X A D N E Z A R te zijn.
De ftaaisinrigting en handel der Babyloniérs en Chaldaérs
worden vervolgens befchouwd. Het zij ons vergund, van
den geleerden Schrijver in het denkbeeld, dat de Babylonifche
fterrewigchelaars. met de Medisch - Perzifche Magiërs in
zekere gemeenfchap zouden hebben geflaan, te verfehillen.
Niet alleen was de afftand der gewesten van elkander te groot,
maar vooral de geest van den Godsdienst. Geen volfcsleerftelfel der Oudheid, buiten de Openbaring, naderde zoo zeer
het zuivere Theïsmus, als Z O R O A S Ï E E ' S eerdienst. BabyIon, daarentegen, bomt in de gewijde Schrifcen en bij H E R O D O T U S overal voor als de hoofdplaats, als 't ware de
vertegenwoordiger, der groffte en zeo'eloosfte Afgoderij. Ba.
byloniërs en Perzen Honden in dit cpzigt lijnregt tegenover
eJkafider. — Even min zouden wij op het gezag van K T E81 AS durven aannemen, dat uit westelijk Azië, of
Baktra,
destijds reeds handel met China gedreven werd. K T E S H S
heeft z o o vele blijkbare fabelen, ( b . v. van den jaarlijks uit
zicbzelven gevulden put met vloeibaar g o u d , en het ijzer op
den grond van denzelven, hetwelk hagelbuijen en jlormvlagen
kan afwenden, gelijk hij betuigt zelf tweemaal gezien te
hebben, e n z . ) dat de geloofwaardigheid, die hij H E R O D O T U S ontzegt, bij hem waarlijk zeer aan twijfel onderworpen
is. Doch behalve dat komt de plaats-, waarvan H E E R E N
fpreekt, in een verhaal van de grijpvogels v o o r , die het
goud bewaren, waaraan toch niemand meer gelooft; K T E S I A S voegt er zelf b i j , naar men verzekert; en eindelijk
kan H E E R EN deze plaats met den afftand vznSerica volgens
P T O L E M E U S niet overeenbrengen, dan door van Baktria
af te rekenen, terwijl K T E S I A S toch uitdrukkelijk z e g t ,
dat de Indiërs tot hunnen togt naar de woestijn Cobi drie of
vier jaren noodig hebben, hetwelk volgens geene berekening
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uitkomt. Anders ztja H E B R E W ' S onderzoekingen omwent
den Babylonisch - Phenicifchen handel, vooral op de Perii»
fche go\ï, van het grootfte belang, en getuigea van ougemeene fchranderheid en belezenheid.
Tot de Scythen overgaande, geeft hij een algemeen over*
zigt dezer volken, bepaaldelijk het geleide van H E R o n o t u s volgende. Hij vindt aile door dien grooten Gefchied»
fehrijver (in zijn vierde Boek) opgenoemde volksftammen weder; de Taurers in de Krim, de landbouwende Scythen in de
Ukraine, de herderlijke en Koninklijke Scythen in defleppenvaa
daar tot den Don, de Agathyrfen bij den Marosch in Zevenbergen en Hongarijen , de Neuren in Polen, de Androphagen
en Melanchlaenen in Rusland omftreeks Stnoiensko mMosiow,
de Sarmaten in het land der Donfche Kozakken, de Budinen
en Gelonen tusfchen den Don en de Wolga, de Thysfageten,
Jyrken en uitgewekene Scythen in het Rijk van Kazan en
Perm tot het Ural-gebergte,
de Argippaè'n (volgens de befchrijving van H E R O D O T U S blijkbaar Mongolen o f Kalmukken, toen vreedzamer dan onder D J I N G I S - K h a n / ) aan
gene zijde van dat gebergte, de Isfedonen verder oostwaarts
in liberie, eindelijk, behalve verfcheidene minder vermaarde
volken, de Masfageten in Groot -Bucharije,
De verdere ontwikkeling dezer opgave, alsmede van de handelsbetrekkingen
dier onderfcheidene ftainmen met de Grieken, die volkplantingen aan den Dnieper en Don hadden aangelegd, leze men
bij den Schrijver. De groote voorwerpen van dezen handel waren (laven, pelterijen, e n , wat de meer afgelegene volken betreft, misfehien goud.
Als bijlagen tot dit tweede Deel treft men hier aan: een
gedeelte van de Vendidat,' het oudfte Boek uit den ZendAvesta; over de uitlegging der fpijkerfchriften, vooral der op'
fchriften van Perfépolis', alsmede over Pafargadae en' het
graf van C Y R U S , door den Heer-GRO T E F E N D , beidezeer
geleerd, en ter Having van het door H E E R E N in het eerfte
Deel daaromtrent aangevoerde dienende; proeve eener opheldering der Indifche woorden van K T E S I A S en der namen
van Pafargada en Perfépolis uit het Perzisch, door Prof.
T Y C H S E N ; en eindelijk eenige aanmerkingen over het Perfépolis van H E R D E R , in vergelijking met de Ideën van den
Schrijver.
Wij hebben genoeg g e z e g d , om den Lezer de hooge voortreffelijkheid van dit klasfieke werk te doen gevoelen.' Het
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is voor den liefhebber der oude Gefchiedenis eene volftreftte
behoefte geworden. Dat dus zij , die der Hoogduitfche tale
niet magtig zijn, zich hetzelve aanfchaffen! — De Vertaling is
in allen opzigte zeer g o e d ; maar werd ook minder moeijelijk,
doordienHEEUEK een'zeer duidelijkenenvloeijendenftijl heeft,
niet den ingewikkelden, hortenden, foms onverftaanbaren fchrijftrant van velen zijner landgenooten, die dan nog veelal in
handen van onkundige Vertalers vallen. De Heer D O R N
S E I F P E N is daarentegen voor zijne taak volkomen berekend.
Slechts ééne drukfout van belang hebben wij ontmoet. Op b l .
369 ftaat: „ Den naam Pafargadae vindc men alleen bij n o .
I E M E U S en s o L i N u s ; a l l e andere Schrijvers noemen deze
plaats Pafargadae"
Zijn deze woorden niet letterlijk het»
zelfde ?

Brieven van S I D I - M A H M U D , buitengewoon Gez<tnt van de»
Bey van Tunis, bij gelegenheid der Krooningsplegtigkeden
van K A R E L X , Koning van Frankrijk, aan zijnen Friend
H A S S A N . Naar het Fransch. Te Amflerdam, bij J. C.
van Kesteren. 1825. In gr. Bvo. p6 Bl. f :-75«
et fpreekt van z e l v e , dat deze titel niet anders dan een
masker i s , waaronder eene fcherpe tentoonflelling der handelwijze van de Franfche Ministers en grooten, van de regering
en het v o l k , van de Europefche Maatkunde in het algemeen
verborgen ligt. De vleijende ontvangst van den afgevaardigde
eens kleinen rooverftaats, benevens de IJdelheid, nieuwsgierigheid enz. der Franfchen, komt bierbij wel bet eerst in aanmerking; maar het overige berispelijke in de oogen der w e i denkenden , of dus genaamde liberalen, onder anderen de vernieuwde godsdienftighejd (!) , krijgt niet minder zijne beurt.
Hoewel wij niet kunnen z e g g e n , dat het overal even fijne
perfiflage i s , en misfchien even min in gematigden geest, belet dit echter niet, dat het vele treffende waarheden z e g t , e n
ons meermalen den lach op het aangezigt bragt; bij voorbeeld, toen Mijnheer de Prefekt den Ambasfadeur in her
Arabisch aanfprak, en deze noch zijn tolk wisten, welke taal
hij bezigde, doch de eerde, op de ontdekking des laatften,
wat het moest zijn, werkelijk in die taal antwoordde, als
wanneer de Prefekt op zijne beurt de vertooning maakte van
hem volkomen te verftaan.

De vertaling is niet onberispelijk. Gedurig leest men ah
voor dan; bl. 44. gelooft gij, voor zoudt of kunt gij geko~
yen; bl. 3 1 . Deze Christenen willen , dat de geest van hun
nen godsdienst hen gebiedt, dat zij enz. moeten befchermen,
hetgeen wij ons naauwelijks verbeelden kunnen zoo lam in
het oorfpronkelijke gevonden te worden. Ook is de plaatfiug
der fcheidteekens zeer onnaauwkeurig.
O m , ten vermake onzer lezeren, uit dit pas uitgekomen
geestig boekje iets mede te deelen,kiezen wij het volgender
„ Gij hebt wel gehoord van dien grooten en magtigen mi
nister, die, aan het hoofd van de Oostenrijkfche monarchie
geplaatst zijnde, het noordelijke gedeelte van Europa g e 
heel aan zijnen wil heeft onderworpen,die aan het rijke Ita
lië de wee fielt en die zelfs zijnen invloed op Frankrijk en
op Spanje doet gelden. Ik heb dus niet noodig u zijnen naam
te noemen, want de dankbaarheid heeft dien in het hart van
alle ware Muzelmannen gegriffeld. Hij is die bekwame ont
werper van het heilige verbond, die godsdienltige minister
van een Apostolisch v o r s t , die federt vier jaren den flora
heeft weten te beteugelen, welke gereed was Turkije te ver
nielen. Dank zij hem I de Rusfifche Czaar heeft wederiland
geboden aan den wensch van zijn v o l k , en aan de boorden
van den Pruth, heeft hij de armen van zijne, naar het ge
vecht hakende, krijgslieden, terug gehouden. Dank zij hem!
de Grieken hebben te vergeefs de hulp van Europa afgefmeekt, terwijl de Turken eene niet dubbelzinnige onderden,
ning hebben mogen erlangen. Dank zij hem! wij hebben
nooit gebrek aan Europifche vaartuigen gehad, om onze
troepen te vervoeren en om onze fterke plaatfen te provian.
deren. Dank zij hem 1 de griekfche marine heeft duizenden
van beleedigingen en hindernisfen van de oostenrijkfche fre
gatten moeten ondergaan. Dank zij hem! de afgezanten van
het griekfche volk hebben, na gedurende eenige. weken, in
eene haven van Italië, te zijn opgehouden, geen gehoor bij
het congres van Verona kunnen verkrijgen , een congres,
waarbij hij het voorzitterfchap zoo roemrijk bekleed heeft.
Dank zij hem! de muiteling I P S I L A N T Y is in boeijen geflagen, toen hij zijne voeten op het oostenrijksch grondge
bied zettede. Wat zal ik u meer van hem zeggen? Welk
Muzelman heeft niet hooren fpreken van dat turkfche jour
naal, dat door Christenen gefchrevtfn wordt, dat zich zoo
verdienfteüjk heeft gemaakt bij het Islamismus en ons zoo

dikwerf ten troost heeft geftrekc, wanneer wij tegenheden
ontmoetten; van dat edele en moedige blad genaamd die beobachter, hetwelk de bloedbaden van Chio en van Ipfara, zoo
zeer heeft weten te regtvaardigen, tegen welke Europa zulk
eenen woedenden kreet verhief, hetwelk onze rampen, als
yoordeelcn en onze nederlagen als overwinningen heeft doen
voorkomen. Wel n u , het is thans nog die zelfde groote
ftaatsman, die d i t , voor eiken Muzelman, zoo belangrijk
blad onderfteunt, bezielt en aanmoedigt. Heeft zoodanig een
minister dan niet oneindig meer, tot heil van de halve maan,
gedaan dan al de Vifirs te zamen genomen , zonder zelfs den
grooten C O P R O U C L I daarvan uit te zonderen? Zoude hij
niet verdiend hebben om onder de heerfchappij van onze hei
lige wet geboren te zijn? Maar neen! hij is een van die
werktuigen waarvan A L L AH zich bedient om d e , dikwerf
onbegrijpelijke, raadsbefluiten van zijnen wil uit te voeren.
Hij had. befloten dat zijn volk door eenen Christen zou g e .
red worden; die groote man werd geboren en het lot was
geworpen. Zijne edelmoedige ftaatkunde heeft den broeder
band gelegd tusfchen hem en de Muzelmannen, en hoezeer
bij Christen i s , zal M AH O M E D hem eene plaats in zijn pa
radijs vergunnen."
„ Gisteren, mijn waarde HAS S A N ! heb ik het paleis van
de politie bezocht. — Men begon mij eene uitgebreide ver
klaring te geven nopens al het werktuigelijke van de politie,
men verhaalde mij hoedanig men berigten inwon, ten aanzien
van dezen en genen, hoe men hen deed gade (laan, hoe men
hen in hechtenis nam, wanneer dit noodig w a s ; hoedanig
men hun-het leven, in de gevangenis, onaangenaam maakte;
boe men zamenzweringen ontdekte; hoe men verftandhoudingen wist aan te knoopen en te onderhouden en dergelijke
meer. Ik merkte op dat men mij veel meer onderhield, w e 
gens de wijze • hoedanig men verdachte perfonen gade floeg
en zamenzweringen ontdekte, dan wel van de wijze hoedanig
men roovers en dieven in handen kreeg; het fchijnt dat dit
laatfle hier als eene bijkomende zaak, van weinig aanbelang,
befchouwd wordt. Ook heb ik gehoord, dat er in deze ftad,
zeer vele diefftallen plaats hebben. Ook kwam het mij voor
dat m e n , door den ijver der agenten zoo fterk aan te moe
digen , tot het ontdekken van zamenzweringen, hen wel eens
op het denkbeeld zoude kunnen brengen, van zelf zamen.
zweringen te ontwerpen, maar ik wachtte mij wel van deze

-denkbeelden te uiten en ik bleef met gedulS de optelling
van de geflepenheid en vnn de weldaden der politie , aanfhooren, welke politie, zoo als men mij zeide, eene onvermijde
lijke otiderdetfning van de Maatkunde en eene onmisbare hulp
bron voor den godsdienst is."
„ Gij hebt wel hooren fpreken van die onderfcheiding,
welke door den alles overwinnende» . keizer is daargefteld,
om den krijgsmoed en de aan den ftaat bewezene dienden te
beloonen ? deze onderfcheiding beftaat in een rood lintje waar.
aan eene fier hangt, die z i j , ik weet niet waarom, een kruis
noemen. Daar nu de ijdelheid, zoo als ik u reeds dikwerf
gezegd b e b , het heerfchende karakter van deze Christenen
i s , zoo hebben zij naar middelen omgezien, om dit onderfcheidingsteeken te verkrijgen, zonder de moeite te doen van
het te verdienen. Zij denken niet dat dit teeken al deszelfs
waarde verliest, wanneer het geene belooning is voor wezen
lijk betoonde dienden aan den daat; zij hopen dat wanneer
men hen, met dit roode lintje verfierd z i e t , men dan gelooven z a l , dat zij het wezenlijk en regtmatig verdiend hebben,
en deze geleende luister heeft hen zoo hoogmoedig gemaakt',
als of zij wezenlijk de grootfte verdienden hadden. Kundeuarijen en gunst hebben vervolgens het getal dezer onderfcheidingsteekens geweldig vermeerderd. Er zijn er z e l f s ,
die nog een veel korter middel hebben gevonden, en die het
voor geld gekocht hebben; nooit zijn de belooningen voor
krijgshaftige deugden zoodanig talrijk uitgedeeld in dit land,
dan na dat hetzelve geenen oorlog meer voert. Toen ik hier
k w a m , vond ik zoo veel roode lintjes, dat ik deeds berigten
inwon, ten aanzien van dezulke die niet daarmede verfierd
waren, dewijl het mij voorkwam,dat zij alleen daardoor van
de anderen onderfcheiden waren."
„ Ik hoor hier onophoudelijk z e g g e n , dat er wetten beftaafi; dat deze wetten even zeer voor den zwakken als voor
den derken van kracht z i j n , en'zoo wel den armen als den
rijken befchermen en deze wetten, welke men gedadig in
roept, hebben aan eenige dijfhoofdigen aanleiding gegeven,
om met hand en tand vast te houden, dat zij vrij zija **
Maar als men de zaak wel befchouwt, dan ontdekt men fpoed i g , dat deze vrijheid niets anders is dan een fchaduwbeeld,
waaraan zich alleen ligtzinnige, én zich met een oppervlak
kig denkbeeld vergenoegende menfchen, zoo ais deze Chris
tenen z i j n , kunnen hechten. Ik verzeker u , dat de ministers

zich m'et meet wegens de wee bekreunen, en niet meer ache
(laan op de klagten van hen, die de wet inroepen, dan men
zich bij ons bekommert wegens de klagten van eenen chris.
ten-flaaf,'die door zijnen meester gekastijd wordt."
„ Niets is wonderlijker dan de toeftand der openlijke ambtenar^ri, ten aanzien van de ministers, van welke zij afhanke
lijk zijn;de onderwerping van eenen christen-flaaf ten aanzien
van den Muzelman, die hem gekocht heeft, kan u daarvan
naauwelijks een denkbeeld geven. Alle ambtenaren dielonafhankelijk zijn van eenen minister, behooren ook aan den mi
nister geheel en a l , met hunne z i e l , met hun ligchaara en
met hunne eigendommen. Hij is het die hun voorfchrijft wat
zij moeten doen, wat zij moeten z e g g e n , wat zij moeten
denken. Wanneer zij zich veroorloven een eigen denkbeeld
te uiten o f een oordeel te vellen, dat niet overeenkomftig
met den wil des ministers i s , dan worden zij onherroepelijk
uit hun ambt verftooten. Er beftaan wel wetten, die willen
dat dit zoo niet zijn m o e t , doch deze wetten, even als zoo
vele anderen, zijn voor de ministers niet geldende. A l had
ook de wederfpannige ambtenaar een aantal van jaren zijn va
derland getrouw gediend, hij .wordt toch weggejaagd in weer
wil van de w e t , welke wil dat zijne dienften beloond zullen
worden."
„ Arme menfehen! die gelooven dat zij vrij zijn, en die
geenen flap kunnen doen zonder door hindernisfen, van allen
aard, terug gehóuden te worden, de politie vervolgt hen tot
in den fchoot van hun huisgezin, alle rangen, alle (landen
hangen, langs duizenden van w e g e n , af van de adminiftratie
waaraan zij onderworpen zijn; een arme duivel mag geenen
wijn verkoopen, zonder de vergunning daartoe te hebben ver
kregen, een ander mag geen gebruik maken van eene b e e k ,
die zijnen molen in beweging zou kunnen brengen; niemand
hoegenaamd, rijk of arm, mag van de eene (lad naar de an.
dere reizen, zonder daartoe het verlof bekomen en betaald te
hebben, even als een (laaf die tot een zeker grondgebied be
hoort; zij moeten belastingen aan het gouvernement betalen
om te mogen eten en te mogen drinken,- zij moeten zelfs de
lucht betalen die zij inademen; de dood zelfs bevrijdt hen
niet van deze onophoudelijke belastingen, zij moeten een ze
ker regt betalen voor het rijtuig dat hen naar hunne laatfle
rustplaats brengt; zij moeten den grond, zeer duur betalen,
in welken hun itoöl'lijk overfchot begraven wordt. Wat zeg
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rk ? zij moeten zelfs den troost des godsdienftes betalen ea
het is Hechts voor g e l d , dat zij de gebeden.voor hunne ziel,
van hunne priesters, kunnen verkrijgen."

Nieuwe Provinciale Brieven , gefchreven door een' Provincie'
bewoner aan een' zijner Vrienden, over de Gebeurtenhfen
van den tijd. Naar het Fransch. Te Amjierdam, bij J.
G . van Resteren. 1835. In gr. %vo. 127 Bl, f 1 - 25.
„ D e nieuwe Provinciale Brieven zijn Haat- en zedekundige
„ b r i e v e n . De titel van het werk van P A S C A L verpligtte
„ den Schrijver niet,hetzelfde onderwerp te behandelen. Het
i, is genoeg, om dezen titel te kunnen gebruiken, dat de brie„ ven door een' provinciebewoner-gefchreven zijn." Dit
korte berigt zégt ons genoeg; o o k , dat er eene fout in de
ómfchrijving van dënzelven gevonden wordt: het zijn brieven
flan, niet van een' provinciebewoner. Deze antwoordt flechts
een paar keeren, ten (lotte vooral het refultaat opmakende,
en met eene en andere bijzonderheid van het land vermeerderende. In de andere brieven vinden wij bijzonder de redeneringen , de inzigten en wenfchen van twee vrienden des brieffchrijv e r s , den een' koningsgezind , den ander' liberaal; en wij kunnen niet ontkennen, het een en ander belangrijk,maar vooral
de ontdekkingen van eerstgenoemden zeer opmerkelijk gevonden te hebben. Men behoeft trouwens naar het doel van dit
boekje niet te gisfen. Het (trekt, om de tegenwoordige
zegepraal der ultra"s, de onreg/tvaardigheid en verderfelijkheid
van d e z e l v e , en vooral de nietigheid en laaghartigheid der
Ministers, die hun deze overwinning bezorgd hebben, in hec
ware, althans in een zeer hatelijk daglicht te (lellen. De
koningsgezinde fpreekt als een regte edelman, die niets anders
noch meer dan zulk een wel hergebragt voortbrengfel der
donkere middeleeuwen i s , inderdaad met alle naïveteit, en
met de gladde tong van eenen dimmen, fchoon geheel ongeieerden Franschman. De liberaal is gefchiedkundige en wijsgeer. Hij befchouwt de magt van den adel als eene aristocratie, even gevaarlijk voor den Koning als voor het volk , en
is tevens een groot vijand van het kerkelijk gezag, zoodat
hij zelfs geene duurzame vrijheid mogelijk acht, w a a r d e
Roomfche godsdienst den invloed van Pausfen, priesters en
Jezuiten toelaat; onze Koning ontvangt hoogen en welverdienBOEKBESCH. IÜ2Ö. NO. 1.
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den lof van hem, en over het geheel loopt hl) hoog met de
Engelfeben. Dit zij genoeg, om een denkbeeld van dit boek
je te geven. Wij vreezen bijna,dat de fchrijver, althans zijn
liberaal, te rond i s , om regt ingang bij zijne landgenooten
te vinden. Ons fpreekt hij rijkelijk genoeg Van de wijsgeerte, als de ware heilaanbrengfter; en het gebruik, hier en
daar van de taal der H . Schrift gemaakt, zou ons bijkans
flooten. De vertaling is waarfciiijnlijk van dezelfde hand als
de Turkfche brieven; en wij geven geen ftaal, omdat het
daar zoo ruim gefchied is.

Over het Herjiel en de Invoering der Nederlandfche Taal,
door L. G. V I S S C H E R . Brusfel, bij Brest van Kempen.
1825. In gr. Svo. XX, 201 bl. f 1 - 80.

Gaarne

hadden wij dit boek vroeger aangekondigd; gaarne
vvenschten wij het loffelijk doel van den Schrijver, om onze
taal ook in de Zuidelijke provinciën langs zoo meer in aan.
zien en gebruik te brengen, zoo het zijn kon, te bevorde,ren. Maar er was zoo veel in het gefchrift, dat ons hiervan
terughield; zoo v e e l , dat ons ftuitte; zoo veel, dat alle gefchiktheid , om het oogmerk te bereiken, aan hetzelve fcheen
te moeten ontnemen. Die hooge,be(lisfende en dikwijls fpottende toon, omtrent de tegenftanders zoo w e l , als de begunftigers der Hollandfche letterkunde, moest toch wel aan het
lot van de vleermuis doen denken, die aan geene van beide
zijden eenigen vriend vond. De uitkomst trouwens heeft die
reeds eenigermate getoond. Uit het Zuiden en uit het Noor
den zijn zware buijen tegen hem opgekomen , die des mans
trots, zoo hij anders daarvoor vatbaar i s , deerlijk ter neer
geflagen en zijne eigenliefde gehavend moeten hebben ; zoo
z e l f s , wij bekennen het, dat ons medelijden, en meer dan
medelijden, hierdoor werd opgewekt, en wij ons verbeelden
eene mate van ingenomenheid tegen v 1 s SCH E R bij de Schrij
vers dezer berigten en beoordeelingen te befpeuren, die we
derom al het goede voorbij of in het ongunftigfte licht zag.
Zoo is, bij voorbeeld, de po-ing op ziehzelve toch loffelijk ;
de ingenomenheid mee onze nationale taal in den geest der
beste vaderlanders; d e hulde^, aai) ons lager fchoolwezen be
toond, (.het is waar, Franfche geleerden zijn hier voorgangers)
welkom aan het IMlandsch hare; het verflag, in de inleiding,
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van het tot hiertoe bewerkstelligde in Braband enz. niet. onbelangrijk; de Mijl levendig en klaar; de taal zonder hinderlijke feilen. En hetgeen men ,den Schrijver tot verwijt doet
Mrekken, dat hij een jong mensch , dat hij geen geleerde,
dat hij ambtenaar, in een vak i s , waar het meer op cijferen
dan op fchrijven, op naauwkeurigheid dan op fmaak en oordeel aankomt, is_ immers even gefchikt, om het gebrekkige
te verfchoouen en het goede des te prijsfelijker te maten.
Spreekt h ij % bij voorbeeld, van het dwaze en verkeerde des
gebruiks van de Latijnfche taal op onze Hoogefcholen, dan
ipreekt hij .fleclits, als honderd anderen dagelijks doen, van
zaken, die hij niet genoeg verftaat of vermogend is te doorgronden ; dan zwemt hij met den Mroom des tijds, die dat
gebruik in vele landen heeft doen affchaffen; dan droomt
hij , aan den eenen kant, van kwade gevolgen, die of geheel
niet beilaan of andere oorzaken hebben, e n , aan de andere
zijde, van eene gouden e e u w , die, reeds elders aangebroken, ook ons fpoedig bereiken kan; ja dan fchrijft hij aan
oud gebruik en vooroordeel t o e , wat mannen als K E M P E R
nog vóór korte jaren geoordeeld hebben te moeten voortduren. En fchijnt hij een' nieuwen grond tegen deze voortduring te willen onileenen uit de raoeijelijkbeid, om Franfche,
Duitfche, Hollandfche geleerden, die elk de taal op hunne
wijze uitfpreken, te verdaan , dan ichijnt hij Hechts van dien
tijd geheel niet te weten, toen Europa maar ééne geleerde
republiek was, en de Italiaanfche,
Franfche, Engelfche en
overige Hoogefcholen door onze landslieden werden b e z o c h t ,
nocti van dien lateren, toen kweekelingen uit allerlei landftreek onze Akademiën verfierden, en ook menigmaal buitenlanders, vooral Ouitfchers, op den hoogen leerMoel waren
verheven. Even zoo oppervlakkig en fcheef is zijn oordeel
over de wairde onzer eigene tettetkunde, maar ook even
zoo gewoon of begrijpelijk in een' iongen dilettant, in een'
man, d i e , eenigermate tusfchen Frankrijk en Holland in
Maande, zoo hij meent, onpartijdiger dan anderen kan en
moet zijn, e n , hier en daar wat gehoord en ondervonden
hebbende, dat hem hiertoe dient, vooral niet aarzelt dat
voor den dag te brengen. In één woord, het fchijnt ons
t o e , dat de Heer v i s s e n E R het met de nationale letterkunde wèl meent: „ de taal is immers voortreffelijk; er zijn
in vroeger èn later tijd ook waarlijk fraaije brokjes in dezelve aan het licht gekomen;het wordt zelfs federt eenigen tijd

C 2

3tf

t . G . V J SS C H E R , OYER DE NEDERUNDSCHE TAAt,

kfflgs zpo beter; bij S T I J L , V A N D E R P A L M en B I L D E R p y k wordt meestal de gqede fmaak in acht genqmen; fta er.
fl echts een pörfprpnkelifk vernuft, een B Y R O N b . v . , o p ,
zoo neemt de Nederlandfche M u z e , die nu als 't ware weet
twee vleugels heeft, nog wel eens de fchoonfte vlugt." J a ,
de vernedering z e l v e , welke men ons pp deze w i j z e , op den
toon van een geftreng vgder of onderwijzer, iets prij?ende,
maar veel meer lakende, wil doen ondergaan, is zekerlijk beftesid, om ons den ijver te doen verduhbelen, en vpor fommigen, d i e , even zeer, in den blinde, het vaderlandfche verbeften en het vreemde minachten, inderdaad geen gerjeel ongefehikc tegengift. Q ! als men, zich maar niet boos maakt,
dan laat "zich het boekje heel wel en genoegelijk lezen. De
Schrijver is in zijne foort (ais jong mensch, ongeleerde enz.,
jn een pas we£r regt genationalifeerd gedeelte des lands,) gansch
niet onknap. Hij fchrijft gemakkelijk en onderhoudend, is
psjphenbeiden geestig, doet regt aardige yoorilagen, maakt
niet meer fouten in de taal, dan onze meeste Schrijvers met
#ra,b,and/ehe Correctors vieUigt zpuden maken; en, is hij
dan pok eens onbeleefd tegen een' Hoogleeraar, een' Minister of eene (tad, wij zagen, hij fpaart de natie zelve en hara
inftgllingen, hare voprtbrengfels niet: waarom zouden T E N
p . O E ï E , A p B E L t u s en Namen niet" zoo wel vrede met
den man hebben, als Holland of Brajiand ?
Wij wenfchen intusfchen, dat de Hollandfche boekwinkel
In Brusfek, dien wij ais belangrijk voor de goede zaak be^ h o u w e n , voortaan vlekkelopzer en aanprijsfelijker itukken,
dan deze brochure, yoor den dag hrenge.

P . U O F M A N N I E E E R L K A M P Carmen, recitatum in a?da
S, Petri, a. d. VIII Februarii, anno a condita Leidenf»
Academia quinquagefimo et ducentefimo. Hollandfche Verfaling van het Latijnfchp Gedicht •> door den Hoogleeraar
$U H O P M A N P E E R L K A M R vervaardigd, enz Door j . E,
V A N V A R S L E N , Te Haarlem, bij de Wed. A . L o o s j e s ,
P z . 1825. In gr, 8vo. 31 Bl. f t - 40.
O p het Jubelfeest der Leydfche Hoogeföhopl duurden de
plegtigheden zoo geweldig lang, dat aanfchouwers en toehoorders beide hun geduld verloren; en daar het ook onze
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kracht te boven g i n g , om zes a zeven urea .onbewegelijk op
tfëne plaats të blijven wachthouden , betuigen wij openhari g , dat wij reeds lang* waren' heengegaan, vóór dat de
Heer P E E R L K A M P zijnen feestzang voordroeg, en dat wij
bns over het niet aarihoóren van denzelven troosteden met de
gedachte, dat wij èr mogelijk ook niet z o o heel veel door
zouden verliezen; doch dat gisfen mist, die ondervonden wij
bij dé herhaalde lezing- van dit voortreffelijk: Elegisch dichtfluk, dat niet, gelijk zod vele andere van nieuwere Latijn,
fche Dichters, uit éenige hier en ginds den Ouden ontftolerie brokltukken is zamengeflikt, en derhalve niet het anders
gewone uitzigt hééft vari eene zoogenaamde bedelaarsdeken *
in welke men alleen de moeite én geenszins den fmaak kan
bewonderen; maar d i t eènen echten klasfifchën geest, tóó
wel in taal als in p o ë z i j , ademt. Prof. P E E R L K A M P toont
Kier, dat Bij niet alleen Grammaticus ëri Philolodg, maar dat
hij tévens waarachtig Dichter i s , én Hat h e t , fchooil darl
Hechts aan weinigen, toch aari fömmigén gegeven i s , óm iri
eene doode taal het gevoel van hun hart te kunnen üitftbr*
t e n , de fchëppingen hunner verbeeldingskracht treffend të
ichilderen. Reeds de keurige aanhef Bewijst het rins-, this
men hiér iets geheel anders verwachten m o é t , dan gëwóiiè
Latijnfche ftoplappen; ën verfchillende treffende partijen i j .
v, de fchildering vitf dë eérife inwijding der Hoogéfchddt
door de Ü O Ü S A ' S én V A N D E R w E R F P E N , en de hulde;
aan het edel driemanfehap, E R U G M A N S , B O R G E R ëU
K E M P E R , toegëbragt j bevestigen deze verwachting volkomen. M e t . één w o o r d , P E E R L K A M P heeft door dit, fiutè
de welverdiende eerepïaats naast den gröoten B U R Ü A N Iri*
genomen.
Hartelijk wenschten wij even veel lof te kunnen geven aart
tie berijmde vertaling van dit ltiik, door den Heer v A N VAS
i t E C É N ; rriaar dan (lelden wij ons en ons Tijdfchrift Openlijk aan de kaak. Waarlijk, dié groote Ongenoemde, èiéHi
hem ali Dichter èü Geleerde vrij verder aan binnen de gretU
ien van ons Vaderland federi jaren gevestigd is enft'êedi'gè*
vesiigd zal blijven, die, gelijk in dë Voorrede gezegd wordt J
den Vertaler met zijne teregtwijzing vereerd en tot dë Uitgave heeft aangemoedigd, bewees hem daardoor geénén vriérid.
fchapsdienfé! Want als de man, diën wij riiet kënnëii, ëë'rijs
gen fmaak b e z i t , dan zal hij friet oni móéten ihiterriménj èïi
deze vertaling gëheelenjü ié raisivifet; ëri $ Örü iii dit geval d l

uitgave te kunnen aanraden, moet men zwak o f flecht w e zen. Reeds bij het lezen der twee eerfte Hollsndfóhe regels
begrepen w i j , dat de Vertaler volftrefct niét voor zijne taak
berekend w a s ; want dezelve Zijn' geheel verkeerd overgebragt, In het Latijn is eene tegenftelliug:
Esfe hominem tanti est? an v i t a , fimillima fomno,
Corda per adöduos territat aegra metus?
welke men dus zoude kunnen overbrengen:
Is mensch te zijn iets groots? Of kwelt het bange leven,
Gelijk een droom, het hart door (leeds verwisflend' angst?
Doch de Heer V A N V A R E L E N laat de geheele tegenftelling, in welke hier de kracht gelegen i s , varen, en maakt
van dezelve eene toevoeging, of, om mij in den kunstterm
uit te drukken, van eene oppofitie eene appofitie:
Is mensch te zijn iets waard ? of 't flaapgelijkènd leven ?
Waarin gedurige angst de kranke harten kwelt.
Nog iets, tot een proefje ( v s . 93.,)
U t qnum terrifico luctantes turbine vent!
Nubila , per coelum , fultninis inftaragunt
Saepe nitens faciein Diana ostendit amicam,
Duin niveae currus astra fequuntur herae;
Sic placido ri/it victrix conllantia vultü,
Rifit. E t , o Superi, quis' fuit ille dies!
Quo primum pietas aufa est deducere (implex
Lugdunum Sacras, ex Helicone, Deas.
Gelijk als, wen de orkaan bij 't worstlen van de winden
De wolken door de lucht inet blikfemfnelheid drijft,
Diane, in haren glans, vaak goed gelaad- doei: vinden, (//.'/)
Terwijl 't geftarnté in 't fpoor van zijn g e b i e d t e blijft;
Zoo liet ftandvastighéid een lagchend blikje aanfchonwen.
Zij lachte! — en — groote God!— wié had dien dag verwacht,
Waarop eenvoudigheid, met kinderlijk vertrouwen,
Het Pindisch heiligdom, voor 't eerst, in Leyden bragt?
:

Behalve in den onderhaalden r e g e l , welken men zelfs in geene Boekzaal-poëzij
zoude dulden, zijn er in de overige
nog zoo vele fchoonheden van het oorfpronkelijke verloren

P. H - O F M A N N I P E E R L K A M P CARMEN.
gegaan, b . v. de ftarren, welke den wagen volgen harer
l'neeuwblanke gebiedfter, en de Godinnen, van den Helikon
naar Leyden overgevoerd, (voor welke laatfte wij eene zeer
fcbrale vergoeding gekregen hebben in het Pindisch heiligdom) dat ons eenigzins onzacht vonnis in de oogen van alle
onbevooroordeelden.volkomen zal geregtvaardigd zijn, en dat
Wij den Heere V A N V A R E L E N moeten raden, zich niet:
meer aan eene dergelijke taak te w a g e n , welke verre boven
zijne krachten i s ; offchoon hij zelf zich nog al eenigzins
fchijnt.te behagen in den kleinen roem, van in een gelijk getal regels voortreffelijke Latijnfche verzen in flecht berijmd
Nederduitsch te hebben overgegoten. Onze naburen kunnen
dus vertolken in hunne rijmelooze hexameters; maar in onze
gerijmde versmaten is dit bijna eene onmogelijkheid, zonder
veel van de oorfpronkelijke fchoonheden te laten vervliegen.

Nederlandfcke Muzen • Almanak.
1826. Achtfie Jaar. Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. Behalve den Kalender,
244 bladz. Met Vignet, twee Portretten,
vijf
Plaatjes,
en een Muzijkjlukje, ƒ 3 - 50.
Belgifche Muzen - Almanak. 1826". Eerjle Jaargang. Gent, bij
A . B . Steven. Behalve het Voorwerk, 251 bladz.
Met
Vignet, drie Steendruk - portretten,
drie dito Plaatjes, en
een Muzijkjlukje. f 2 - 50.
W i j ontvangen thans twee Muzen-Almanakken in plaats
van é e n , en het Zuiden verkoos ook in dit opzigt niet langer voor het Noorden onder te doen: reeds lang (treed het
met ons om den voorrang in.de (taatkundige welfprekendheid;
thans waagt het de eerlte poging, om naast ons de eereplaats
op den vaderlandfchen Zangberg in te nemen. Waarlijk eene
edele poging, welke niemand vuriger kan toejuichen dan w i j ,
die, vrij van alle vooringenomenheid met de gedeelten, het
geheele Vaderland geestdrijvend beminnen, en bij wie al wat
goed en fchoon is zeker kan zijn van erkenning en l o f , het
moge dan komen uit welken hoek het wil. Ja, wij verblijden ons hartelijk over dezen Belgifchen M u z e n - A l m a n a k ,
welke ons het vooruitzigt opent op eene inniger verbroedering van Noord en Z u i d , op eenen hoogeren bloei onzer L e t terkunde, en die reeds bij de eerfte verfchijning zoo degelijk,

zoo.echt Nederlandsch optreed:. Wanneer hij voortgaat gelijk hij is aangevangen, en zich met ieder jaar in dezelfde
evenredigheid irieér én meer ontwikkelt, dan mag zijn oudere
broeder, die thans ntig veel boven hënl vodruit heeft, toéuien i dat hij hetri niet op zijde k o m é , of éelfs boven het
hoofd gxöeije; Want, Wij willen noch. mogen het verzwijgen, het jaarboekje van I M M E R Z E E L is niet meer aan het
ftijgen; Veie Dichters van naam fchijnen zich van tijd tot
tijd aan de medewerking tot hetzelve te önttnekkën, én vele anderen, wier naaien hetzelve nog verderen, fchijnen
Hechts de eene of andere kleinigheid, wëike zeker hunnen
foém niét vermeerderen z a l , aan hetzelve toe te werpen,
örri van het lastig gevraag bevrijd te worden; Thans zal misfchien dé nieuwe mededinger den reeds ingeflüimerden naijvef
opwekken; én dok in dit opligt zal de Belgifche MuzetiAlmanak weldadig werken, dat hij den Oud-Nederlaridfc'wn
op zijne hoede doe zijri, en tot nieuwe krachtïnfpanning
dwinge. (Aan dén ijverigen Uitgever, des houden wij ons
verzekerd , hapert het niet.)
Dat pp dit oogënblik echter eene vergelijkende beóordee
lifig nog geheel ten voordeele van den oudden M u z e n - A l m a nak zijn moet, fpreekt van zelf. Groöter is liet getal der
werklieden, welke hier hunne bouwdoft'en hebben bijeengébrdgt, en bekender zijn hunne namén. Doch het is er ver
af, dat alles voortreffelijk zoude zijn •, ja zelfs veel is middelmatig, en fominige dukjes zijn nog minder dan middelmatig; i e t s , dat nooit in een dergelijk bundeltje moest plaats
h e b b e n . — B i L O E R DIJK en T O L L E N S kunnen geéneflecbte verzen leveren; en wat wij hier van hen vinden., ia d u s ,
iéder ftukje in deszelfs verfchillenden trant ^ die meesters
waardig; maar zij zijn zoo kléin, zoo los daar neder geworp e n , en wij hebben van hen zoo gaarne iets, waarin hunne
talenten zich in derzelvër volle kracht ten toon fpreideri.
S T A R I N G , daarentegen, heeft eene Vertelling, de Verjongingseuur $ zoo geestig en zoo con amoré bewerkt, dat hij
waarlijk de kroon verdient; — dit is een modeKtukje, dat
de navolgers, welke ér zich aan beproeven mogten , tot wanhoop brengen moet, en wat dé kunst betreft misfehien het
puikje is vin den geheelen Almanak. W I T H U Y S , reeds zoo
gtindig bekend, vermeerdert zijnen roem door zijn verloren
Kind, een tafereel uit den Watervloed, dat even dichterlijk
ontworpen ais meesterlijk uitgevoerd is. Ook zijn Winiti ,

)n eenen geheel anderen trant, bewijst eene voltömene heer,
fèbappij over de taai en een" alles belovenden aanleg. De
eboorte van Venus en Hans tVarseh , door i M M E a z $ E Ï. ,
ehooren tot het beste, dat de verzameling, bevat; en de
Schildmaagd van Griekenland, dpor B O X M A N , zal gewis
aan velen bevallen door de geestdrift eaner'vurige en v r i j ,
heidlievende z i e l , welke aan dit Lyrifche ftuk gang en vlugt
heeft bijgezet.pndër de overigen onderfcheiden zich s PA j * .
» A W , door zijne waarlijk treffende feestviering der herdenking aan zijnen Akademietijd-, V A N W A L R B , door zijne
Doopsgezinde martelaarsgefchiedenis, welke zoo eenvoudig
en toch zoo dichterlijk verhaald i s ; N I E R S T R A S Z , door
zijn ftukje, de Blinde, dat in zijne kleine coupletten toch,
telkens een treffend denkbeeld bevat; DE K Q N I N G , door
eenen lierzang, de Robijn,die gang en verheffing heeft, maar
welks eerfte firofen wij wat onnatuurlijk vinden; wij ten minfte zagen dé ftarren nooit robijngekleurd aan den hemel, en
daartoe zal men pok wel eenen rooden bril dienen pp te zetten. Verder c. W E B B E R S , R o B IDÉ VA N D E R A A , ea
J. w . VAN, A L P H E N , door (tukjes in den gevoeligen trant,
pp welke weinig valt af te w i j z e n , dan dat de laatfte de Engelen op de fiofil, lees viool, laat fpelen, dat ons eenigzin*
furlesk in de ooren klinkt; I J N T E M A , door een allerliefst
allegorisch versje, het Boompje, voor Ouders, dat ons echter
jn de tpepasfing min of meer duister voorkwam; G R A V E ,
floor eene Romance, Jonker Hans, in den Duitfchen trant,
krachtig op uitwerking berekend, welke zij ook volkomen
bereikt; p. M O E N S , door eene Vertelling in den burlesken
toon, Romulus en R'emus, welke tusfchenbeiden wat al te
geestig wil z i j n ; en VAN D E N B R O E K , door een dichtftuk,
<podsdie%$t getiteld, dat regt wijsgeerig en krachtig i s , maar
tevens eenigzins gewrongen, waarfchijnlijk dewijl hij iedereo
regel regt kernachtig wilde maken. Wij verheugen o n s , deze
optelling nalezende, pnder dezelve zop vele minder bekende
namen te vinden; dit belooft veel voor het vervolg,en voorfpelt nieuwen bloei en groei op onzen Zangberg; en dit heb^
ben wij noodigj want in dit «jaarbpekje beginnen eenige, anders heroemde, namen merkelijk te verouderen en te vergrijzen.
W i s E H us, levert zeer weinig; W A R N S I N C K
twee gedichten ter verjaring van F E I T H , van welke het laatfte verreweg het beste i s , waaraan wij dan ook genoeg
hadden. L V L O F S bezingt de Zee in hare verfchrikkelijkheid , vrij woest en bulderend , gelijk zijn pnderwerp dan ook
medebragt. B . K L I J N en H. H. K L I J N , benevens A. C.
S C H E N K , geven gelegenheidsgedichten, in welke wel een
diep en echt inenfchelijk gevoel fpreekt, doch weinig gelegenheid was om hunne talenten te doen fchitteren.
RIETB E R G befchrijft, in eep allegorisch gedicht, des levens Gastptaal; dit denkbeeld is aardig gevonden, treffend en wijsgeerig toegepast, maar het geheel is geweldig ftijf geverfificeerd.
P, R. F E i T a 's brand te Rome gaat mank aan hetzelfde euvel;
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ja men vindt er zelfs w s veranderd in waar** om te rijmen
op gansch en gaar, dat deze eer volftrekt niet verdiende:
beter, veel beter beviel ons zijn opfchrift op bet Slot te
Bentheim, indien hij flechts voor het hier ongep.ste begluren
een ander woord in het rijm had kunnen wringen. Ook de
Reis naar het Bad van V A N O OS T E R WIJK B R U Y N beviel
ons weinig; zij is zeer langdradig, en weinig fpranket van
«cat vernuft vervrolijken den togt. H. M E I J E R ' S linkje,
Ceen koren zonder kaf, heeft fomtnige treffende wendingen ,
vermengd met eenig valsch vernuft, in dikwijls.gebrekkige
coupletten. V A N H A R D E R W I J K levert Spinola voor Bergen
op Zoom, in hetwelk wij geene hoofdfiguur, die qan het.ge
heel houding en eenheid geeft, konden ontdekken.
Het
Volkslied van W I L L E M S is taalkundig flecht; men lette al
leen op regels als deze:
Zou er andre zeden wonen.
Geen verfchil in ons belangen.
Hooger zal ons glorie brallen.
De overige ftukjes, welke wij noch goed- noch afkeurend
vermeld hebben, b. v. van S C H O U T E N , M J R O K I E R ,
T E N H A G E N en V A N D E R H O O P , verdienen hunne plaats
ten volle,alleen het eerfte misfchien uitgezonderd; zelfs had
den w i j , boven, M A R O N I E R en v AN DE R H o o p w e l
eene rheer onderfcheidende plaats mogen aanwijzen; maar bij
zulk een legioen verliest men wel eens den een' of ander' uit
het o o g ; zelfs gebeurde ons dit met Mevrouw B I L D E R p i j K , welke wij ter behoorlijke piaatfe onzen lof vergaten
toe te brengen voor de getrouwe en vloeijende navolging
van twee der Meditations van LA M A R T I N E ; de Kerk en de
Afzondering:
in de laaifte misfen wij echter dikwijls de
kracht van het-oorfpronkelijke; welk gebrek nog meer in het
oog valt, wanneer men de navolging van hetzelfde ftuk door
P A c o S T A (Poëzi/, D . I. bl. 87) vergelijkt; deze is veel
vrijer, maar tevens oneindig gloeijcnder en dichterlijke'r.
Doch het wo>dt meer dan tijd, dat wij van het Noorden
naar het Zuiden overfteken, en met den Belgifchen MuzenAlmanak eenige nadere kennis gaan maken. De uitvoering is
zeer n e t , en de druk zelfs duidelijker dan die van zijnen Hollandfchen broeder; maar in het plaatwerk, dat bij den laatften
dit jaar bijzonder wél is uitgevallen, verliest hij het ver.
Slechts één fteendrukprentje bij het Lentelied van S I F F L ^
verdient goedkeuring; de andere zijn onduidelijk, en misfen
alle fcberpte van omtrek. De portretten van Prirs F R E D E R I K en zijne jeugdige Gemalin, benevens dat van N I E U W E N H U I Z E N , mogen gelijken, maar zijn alles behalve
fraai; terwijl die van V A N A L R é en B. K L IJ N , in den an deren Almanak, keurig zijn uitgevoerd. Doch in het verW :

v o l g , bij de zekerheid van groorer vertier, zullen deze bijhangfelen wel de gewenscnte volkomenheid bereiken; vooral,
daar het keurige titelvignet bewijst, dat men Ook in dit o p .
zigt in Vlaanderen niet behoeft achter te daan. — De dichtftukjes , welke dit bundeltje uitmaken, fcheiden zich'natuürlijk in die van Noordelijken en Zuidelijken oorfprong,en wij
willen deze verdeeling bij onzerecenfieookin het oog houden.
Van onze Zuidelijke broeders verdienen V E R V I E R en
W A P den voorrang; deze laatfte, een kweekeling der Gentfche Hoogefchool, welker nieuwgedicht praalgebouw hij
Avaardig bezongen heeft, fchijnt veel aanleg te bezitten. Hij
zingt in verfchillenden trant, en ook het luimige gelukt hem,
blijkens zijn fuikje de Godinnentwist, dat echter wel niet geheel oorfpronkelijk zal zijn; want in de Mengeldichtjes van
o i s i u s N A N N i N G lazen wij reedis een dergelijk, dat g e .
heel op dezelfde fictie berust, en met het tegenwoordige in
fommige kleinigheden eene anders onbegrijpelijke overeen,
komst heeft. Vérder vindt men hier eene foort van Dithyrambe, de Folksbefchaving, door V A N R Y S I N G E N , I welke
verdienden bezit en goeden aanleg toont; terwijl bet graf
der Gelieven van S E R R U R E eene zachte fomberheid ademt,
welke dit lieve (tukje met een bekoorlijk waas overfcnaduwt.
yian Philomele van S . . . . uit Antwerpen en de Uitboezemin'g
van j . H A E F K E N S zijn niet zouder gebreken, maar beloven
tóch nog al iets voor het vervolg. Tot de middelmatige ftuk.
j e s , in welke alleen de goede wil te prijzen v a l t , behooreii
d e Friendfchap van V A S T R I K > de Feestzang van v i n o E N
E Y N o E , en-de Affcheidsgroet van D U S C A » . Deze namen
zijn nog weinig of niet op onzen Zangberg gehoord; reeds
meermalen vernamen wij dien van w' i L L E M s , en deze heeft
hier in zijne Legende, Fenelon en de Koe, den roem herwonn e n , welken hij door zijn Volkslied (zie boven) bijna verloren had. Dit dukje is in den echten hartelijk eenvoudigen
toon, die voor deze dichtfoort past; foms echter wél wat
prozaïsch, en een enkele keer niet goed Nederlandsen, daar
hier een deelwoord onijlaên in plaats van ontfagen gebruikt
w o r d t . — Bij het tot hiertoe opgegevene fchijnt zich de medewerking der Zuidelijke Nederlandfche Zangers bepaald te hebben; het is wel niet v e e l , niet boven alles uitdekend, doch
e;hter geiioeg om ons met hoop voor de toekomst te vervullen. In een' volgenden jaargang verwachten wij meerder
en beter. Uit het Noorden damt dus het grootfte gedeelte
van dit Zuidelijk jaarboekje af. Van onze meerbekende Zangers hebben B I L D E R D I J K , L U L O F S en S T A R I N G eenige
kleine linkjes, meest bladvulling, als puntdichtjes enz., geleverd; B O X M A N een luchtig daar neder geworpen gedichtje , Vriendfchap en Liefde, welks vifiding de verdiende der
nieuwheid bezit; DE G R E U V E e e n viertal, van verfchillende waarde; K I N K E R een' huwelijksgroet aan onzen pas gehuwden Prins, die ons niet bijzonder beviel; MejufVrouw
v, Mo EN s een uitgebreid verhalend dichtdtik, de lotgeval-

len van den eerften Heer van Brederode behelzende, dat ovtr
het algemeen bevallen z a l , offcnoon er op fommige gedeelten
tttumerkingen gemaakt konden worden; OOST E R WIJ K BRUYBJ
een luimig en een ernftig ftukje, beide van geen bijzonder
gehalte; W A R N S I N C K een gevoelig versje bij het wederzien mijner kinderen, èn W I T H B T S een verhaal, Lind&r ge»
liteld, dat een der beste dichtftukken is d«r verzameling. O n .
der dé minder bekenden munten uit M A R O N I E R , c. G. G R E B ,
O. v A W D E R L I N D E , wiens gedicht aan den Tijd door
ïracht eo lierzangerige vlugt eenen veelhelovenden aanleg
bewijst; doch tevens eenige herinneringen (reminiscenzen zegt
p e n in Duitschland) behelst uit e<»n gelijknamig ftukje van
W I T B U T S , dat in een* vorigen.Nederlandfchen Muzen-Al*
manak geplaatst i s ; hiervoor wachte zich vooral de aanvang e r , want'dit is een gebrek, dat verleidelijk maar leelijk tejrens is. Verder de ftukjes van G R A V Ï ; dat van M^EIJER op
de herftelling der Rederijkkamer te Haaf lem, waar de wederuitgefchotene Wijngaardranken alle hoofden op hol fchij»
aen gebragt te hebben; want er is ii> de taatfte tijden geen
•ers aan bet Spaarne gekweeld o f gekrast, of zij zijn er met
d& haren, of liever ranken, bijgefleept. Bijzonder en boven
andere bevielen ons het Lentelied van S I F V L É ; Vandel en
iet Landleven van J. J A B O T , twee ftukjes in verfchillenden
p a n t , doch elk goed, ja zelfs zeer goed in den zijnen, maar
welke wij reeds elders (wij meenen in ons Tijdfchrift zelf) lazen;
de Lenteavond vas c, T E N H o E T , en de Lofzang op St. Ursula van c. D E K O N I N G . De ftukjes van C A L I S C H vloei»
ffen uit eene verlichte en echt dichterlijke z i e l ; bij verdere
befcbaving zal hij iets voortreffelijks leveren. Wat er thans
nog overig blijft, behoeft geene bijzondere melding; niets
vonden w i j , dat zijne plaats geheel onwaardig w a s , en dit
i j waarlijk, bij zulk eene uitgebreide verzameling, reeds eene
groote loffpraak. Wij danken derhalve den ons geheel onbelenden verzamelaar van dit jaarboekje opregt voor zijne w e l verrigte taak, en durven h e m , uit naam van het geheele
fïoord-Nederlandfche publiek, gerustelijk aanmoedigen orn
«tezelve te vervolgen; want wij twijfelen er niet aan, of bij
zal ook bij ons onderfteuning genoeg vinden, om dezelve in
een volgend jaar nog beter af te werken, dan thans bij den
eerften aanvang mogelijk was.
Jaarboekje aan Bevalligheid,
Deugd en Kunst gewijd. 1826.
Te Amflerclam, bij M . Westerman. ƒ 2 - 5 0 .
L e z e r en Uitgever z i e n , dat ons flechts weinig plaats rest;
en wij begrepen, dat een enkel woord, n u , hun welkomer
zijn z o u , dan een breeder verflag eene ganfche maand later.
Wel dan, wij doorbladerden het boeksken met genoegen, ons
eene meer gezette lezing voorbehoudende ••, maar zoo veel
durven wij z e g g e n , dat het geenszins beneden vorige jaargangen ftaat naar ftof en vorm , en dat men het, ook na de lectuur der zoo even aangekondigden, met votdoeniug kan b e .
fehouwen en gebruiken.

BOEKBESCHOUWING.
De veelvermogende invloed van den Godsdienst
ophetharf
in de gewigtig/le omstandigheden des levens , voorgefield
door hei voorbeeld en getuigenis van vermaarde men*
fchen;
door L I N D L E V M U R R A Y . Een {lichtelijk
Boek voor Lezers uit alle Standen en van elke Christ^
lijke Godsdienjlige
Gezindheid.
Naar
de(ji)
zeventiende(ji)
Druk uit het Engelsch.
Te Franeker,
bij
G . IJpma. 1824. In gr. 8vo. XVI en 3 7 5 Bl. f 3 - 0 0 .

"V"alt

het niet te ontkennen, dat, in het dagelijksch le
ven , het kwaad , met zijnen onzaligen nafleep , veel fter>
leren indruk maakt, en meerdere opmerking tot zich
trekt, dan de flille en veeltijds in kleineren kring uitfchijnende braafheid en godsvrucht; vertoont ook de Wereldgefchiedenis, evenzeer als die van bijzondere Landen
en Volken, den mensen doorgaans in een zeer ongunftig
licht; levert zij een verhaal van menigerlei bloedtooneelen
en verwoestingen des krijgs, van ftaatsonlusten, beroer
ten, omwentelingen en opftanden, van aanflagen ten Ho
ve gefmeed,en van veelvuldig onheil, door geweld,list,
en eene onzalige werking van ftrijdige belangen en drif
ten ,* op aarde gefticht; ja ontmoet men in hare breede
gedenkrolle fchaars éénen V o r s t , als T I T U S op den
troon van Rome, terwijl men daarentegen van oorlogzuch
tige Koningen of C E J A R S bijkans op elk harer bladen
gewaagd vindt: zoo verblijdt men zich te regt over eenen.
Schrijver, die, om den veelvermogenden invloed van den
Godsdienst op het hart in de gewigtigfte omftandigheden
des levens te doen blijken, de gevoelens en daden van
een tachtigtal vermaarde menfehen, zoo mannen als vrou
wen , opteekende. Onder deszelfs geleide vertoeft men
gaarne-in de galerij van'leerzame voorbeelden, door hem
ontfloten, e n , voor zoo verre wij mogten nagaan, uit
echte narigten bijeengebragt. W a n t , behalve uit den Bijb e l e n de Kerkgefchiedënis, ontleende hij eenige doffe
EOBKDESCH. I826. N O . 2 .
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voor zijnen arbeid van elders uit de grijze Oudheid 5 nieereodeels echter vestigt hij de aandacht van zijne lezers op
Christenen van latere eeuwen, en kiest hij voorwerpen
ter befchouvving nu van deze, dan weder van eene andere geloofsbelijdenis, doorloopt, zoo niet alle, ten minfte
de meer of min vermaarde (landen der Maatfchappij, en
gaat nagenoeg geen gewest of rijk van Europa geheel
voorbij, offchoon eigenaardig Grootbrittanje
den Engelschman den ruimden voorraad levere. „ De berigten
„ van fofflmige, minder uitmuntende perfonen , " zegt onze Landgenoot in zijn Voorberigt, „ zijn bij de vertaling
„ in het Nederduitsch achterwege gelaten ; een enkel
„ voorbeeld, dat van den Hertog V A N B U C K I N G „ H A M , is daarentegen uit de Hoogduitfche vertaling
„ hierbij gevoegd." Op een werk van zulken aanleg, en
gefchreven met gezegde doel, valt het gewis niet moeijeHjk, omtrent de keuze en rangfchikking der kortere of
langere verflagen, daarin voorkomende , aanmerkingen voor
te dragen (*); dan, het regt en de vrijheid des Schrijvers,om
naar eigen dunk en krachten tot ftichting van anderen te
dezen werkzaam te zijn , erkennende, achten wij het voldoende , zoo hem de lof, van zich daartoe naar eisch gekweten te hebben, niet mag betwist worden. Immers in
onderfcheidene levenstoeftanden en betrekkingen, in de
eenzaamheid en voor vrienden , bij lotwisfel en verfchil
van zedelijk goeden of kwaden aanleg, onder wederwaardigheid, ziekte en lijden, maar voornamelijk in de ure
des doods, ontdekken wij hier, uit fprekende voorbeelden , den invloed van godsdienftige begrippen op het
hart, altijd wel van gelijkfoortige ftemming, dan toch gewijzigd naar ieders geloof en overtuiging. Maar, deze
algemeene goedkeuring vooruitgelïeld zijnde, meenen wij
ons thans eene en andere bedenking te mogen veroorloven.
(*) Onaangenaam zal het b. v, den beminnaar der vrije
Kunften zijn, dat hij vannienjaiid der mannen, te dezen in
een of ander vak vermaard geworden, zelfs niet van eeneu
M I L T O N of Y O U N G , of andere Eugelfche Dichters, gewaagd vindt.
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De leest t o c h . waarop het \ | e r k gerchoeid i s , dunkt
o n s , dewijl men het tot geene vredigheid brengen m o g t ,
te wijd en onbepaald. Een j o B „eA s A L O M O , een s T E P H A N U s e n P A Ü L U S zijn immers hier de éénigevoorbeelden Hechts uitliet O. en N . Verbond ; c Y R TJ S ,
CONFUCIÜS

en S O C R A T E S alleen het drietal man-

nen uit de ongewijde Wereldgefchiedenis; I O N A T I U S
en p p L Y K A R P U S wederom die uit de Kerkvaders en
Martelaars. Doch zoo men dezen, met den eerften Bloedgetuige , en P A ü L U S , ook aan het hoofd der Christenwereld verlangen mogt geplaatst te zien, waarom dan niet
de ouderen geheel achtergelaten , indien men z o o weinige , en deze niet bij uitfluiting alleen gedenkwaardige,
mannen verkiest aan te halen ? Ook mogen wij niet ontveinzen, dat wij eene betere rangfchikkïng der hier medegedeelde voorbeelden verwacht en . verlangd hebben.
Wij althans hebben niet befpeurd, dat de Schrijver , of
naar den inhoud van voorkomende narigten, o f wel volgens den^leeftljd, ftand o f 'landaard dergenen, van wie
hij gewaagde, zijne taak bearbeid heeft. Allen ftaan daarentegen dooreen gemengd, o f te zamen gevoegd onder
bijzondere afdeelingen ; en afwisfeling van verhalen fchijnt
wél inzonderheid de maatltaf geweest te zijn, waarnaar
men zich rigtte, en waarom de alphabetifche naamlijst
achter het werk te meer noodig werd. Eindelijk de Vertaler zou', zoo wij achten, bij zijne Landgenooten meer
goédkeuring en dank hebben ingelegd, indien hij, behalve H u G o

MANS

en

DE

O R.OOT', A N N A

MARIA

S C H U, p R -

H E R J I A N Ü S B O E R H A A V E , de drie be-

roemde Nederlanders, door M U R R A Y met regt g e d a c h t ,
op zijne beurt, van eenen E R A S M U S ,
WILLEMI,
J. V A N O L D E N B A R N E V E L D ,

J AN DE w I T ,

M.

w L A N D , B O R G E R, F E I T H
en meer anderen eenige gedenkwaardigheden hadde aanget e e k e n d , o f tegen iets anders, dat misfchien dan zou hebben kunnen wegvallen , verwisfeld (*). Trouwens 's mans
A. D E R U I T E R, N I E U

(*) Onder het lezen der voorbeeldige lijdzaamheid* en ze-

flelijie fterkte van den godvreezenden
D a

BLAISE

PASCAL
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fchijnt
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te z i j n , een opflel van gelijken aard en

nuttige ( t r e k k i n g , bepaaldelijk

tot het Vaderland betrek-

k e l i j k , vroeger o f later in het licht te Zenden.
cïigt werkelijk zijne L a n d g e n o o t e n ,

met

Hij n o o -

name Leeraren

van den G o d s d i e n s t , u i t , om hem gepaste bijdragen,
der adres van den D r u k k e r , te doen toekomen.

on-

W i j ho-

pen , dat het hem aan goeden voorraad uit onzen leeftijd
riiet zal o n t b r e k e n ; maar

opperden

vooral onze laatfle

b e d e n k i n g , opdat hij toch niet verzuime , uit hetgene wijd
en zijd verflrooid i s , bijeen te v e r z a m e l e n , wat tot l o f
van onze Christelijke voorgangers naauweiijks te veel kan
h e r i n n e r d , en ook behoort
eene wegens hun

overdacht

gegeven ftichtënd

te w o r d e n , door
voorbeeld dankbare

riakomelingfchap.
Wij
vang

h o p e n , dat dit

w e r k , ook i n d e n kleineren om-

van ons Vaderland, weldra derwijze gezocht moge

w o r d e n , dat men tot eene herhaalde uitgave "aanleiding
vinden z a l ; en t e v e n s , dat het alsdan gezuiverd worde
van een aantal lompe taalfouten,
telijks ontfieren

welke dezen druk g r o o -

(*).

ftond, fcbier, onzes ondanks, de zalige nagedachtenis (leeds
voor ons van onzen eigen' niet minder uitnemenden Landgen o o t , wijlen j . F. V A N B E K K C A L K O E N .
Was het misfchien onbekendheid met de ichaars verkrijgbare fchriften,
dien waardigen man aangaande, door de Familie uitgegeven en onder vrienden rondgedeeld, waarom de Vertaler van
hem moest zwijgen? Wij vreezen zulks bijkans, maar vleijen
ons tevens, dat nabeftaanden van den man, wiens Christelijk
lijden en uiteinde verre boven onzen lof i s , na deze noodiging niet weigeren zullen , door eenen herdruk van het bedoelde gefchrift, te zorgen, dat zijne nagedachtenis bij Ne.
der/and in zegening b l i j v e , en h i j , de zalige, door de onzen
geëerd w o r d e , als een voortreffelijk toonbeeld onder de Christenen.
( * ) . Gelijk op den titel, is meermalen een verkeerd ge«
(lacht bij zelfilandige naamwoorden gebezigd. Ook vonden
wij bewijs, dat achter een voorgaand meervoudig woord, in
hetzelfde verband der rede, een enkelvoudig werkwoord geplaatst werd. (Men zie bl. 128 en 1 6 5 ) . N o g leest men b l .

Beknopt

Zamenftel

der Christelijke Zedeleer voor de Jeugd.

Door H . V A N H E Y N I N G E N , Predikant
In

's Gravenhage,

gr.

8yo. 446 Bl. f 2 - 6 0 .

Vragen

over de Christelijke Zedeleer,

het beknopt Zamenflel
denzelfden.
hl. 8 va.

te

Rijswijk.

bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 4 .

derzelve

In 's Gr'avenhage,

In

te beantwoorden uit

voor de Jeugd.
bij dezelfde.

Door

1 8 2 4 . In

7 1 Bl. f : - 5 o .

Indien noodzakelijkheid, beknoptheid, duidelijkheid en
volledigheid een^werk aanprijzen, dan verdient het voor
öns liggende allen lof. Noodzakelijkheid.;
wij herinneren
ons toch in onze taal geene voldoende handleiding tot de
Christelijke Zedeleer, van welke wij ons bij regelmatig
en oordeelkundig onderwijs van den meergevorderden
leerling , uit den befchaafden ftand, kenden bedienen: want
bij de groote waarde, welke wij aan het Onderwijs van
B E R G E N in de Christelijke Gelooft- en Zedeleer hechten , zoo flaat daar, na de vrij uitvoerige Geloofsleer,
de Zedeleer als 't ware afzonderlijk, en het is daarbij gedurig niet zoo voelbaar, hoe de Geloofsleer der Christe.
lijke Zedeleer telkens een onmisbaar fteunfel is. De Heer
V A N H E Y N I N G E N voorziet dus door dezen zijnen arbeid in eene bij ons wezenlijke behoefte. De kleine om17 leide voor legde, b l . 36 beveelden voor bevalen, bl. 164
niet meer ALS, en bl. 169 zoo gevaarlijk DAN, behalve andere gelijkfoortige misdagen. Maar doorgaans heerscht in dit
boek groote onnaauwkeurigheid en verwarring omtrent den
eerften en vierden naamval. Zoo vindt men het voorzetfel den, of den uitgang en, gebezigd, waar het zelfftandig
woord in den eerften naamval ftaat, en het omgekeerde op
bl. 1 8 1 : vroomheid en tnenfchelijkheid maken dezeQn) man
viei kwaardig, enz. enz. Op bl. 1H6 is melding van L o cK E 'Ï Verhandeling over de Zedelijk/ieid (lees Redelijkheid)
van het Christendom; bl. 333 A C K i N , w a a r AI K I N bedoeld
w e r d , die over H O W A R D Gedenkfchriften naliet5 en bl.252
1638 voor i 6 ï 8 .

H. V A N H E Y N I N C E N

vang van het boekdeel is bewijs van beknoptheid, en een
aan nadenken gewoon jong rriènsch zal niet klagen over
gebrek aan duidelijkheid;
eh met dat al kunnen wij niet
zéggen, dat iets wezenlijks door den bekwamen Schrijver
is over het hoofd gezien , zoodat wij aan dezen zijnen arbeid
den lof van volledigheid mede niet kunnen weigeren. De
fchrijfwijze is in den goeden toon, ernftig en hartelijk,
en niet alleen voor de jeugd, maar ook voor den volwasfenen zal dit boek een nuttig, leerzaam en onderhoudend
leesboek zijn.
Het Vraagboekje is geheel voor den leerling ingerigt,
en zoo gefield, dat hem telkens de bladzijde aangewezen
wordt, op welke hij de beantwoording der voorgemelde
vraag vinden kan. Uit dit oogpunt, en met het leesboek
bij de hand, hebben wij op de vragen ook niets te zeggen; maar zoo men de vragen afzonderlijk neemt, endaarnaar het onderwijs zijner kweekelingen wilde rigten, dan
zou men hier en daar wel eens over het min duidelijke en
min beilemde der vragen moeten klagen.
De raenfchen vallen doorgaans, ook nu nog w e l , in
een der beide uiterften, dat zij óf aan de Christelijke Geloofsleer zoo groot gewigt hechten, dat daardoor de Ze*
deleer. bijna geheel verwaarloosd wordt, óf integendeel de
Zedeleer geheel op zichzelve voorflellen, even alsof die onafhankelijk
ware van de Geloofsleer, en zonder dezelve
kon gekend en beoefend worden.
„ Ik h e b , " zegt V A N
H E Y N Ï N G E N , „bepaaldelijk bedoeld het verband tus„ fchen de Geloofs- en Zedeleer in het. helderst daglicht
„ te {tellen, zoodat de wederkeerige onmisbaarheid van
„ de eene vóór de andere daaruit bleek , en dus de kennis
„ en betrachting van den Christelijken Godsdienst daar„ door bevorderd werd."
Wij pordeelen het, na hetgeen wij reeds gezegd hebben , minder noodig, den gang van het werk, waarin
overal, waar het pas geeft, des Schrijvers uitlegkundige
geest dóörftraalt, na te gaan, of het beloop der behandelde Hukken, als een dor geraamte, hier at te fchrijven.
Ziet hier liever eenige weinige regels over het gebed:
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„
„
„
„
„
„

Zoo wij bidden , en vóór en bij bet bidden ons de zottde reeds behagelijk voorfreiïen, dan is ons gebed niet
hartelijk, niet geloovig, niet betamende, dan kan het
God niet behagen,- dan maken wij onszelven de verhooring onmogelijk, omdat wij redelijke fchepfelen zijn,
die naar eigene keuze handelen ktinrren."
Wij hopen, dat ons gunfiig gevoelen over dit Zamenflel dér Christelijke Zedeleer zal medewerken , om op hetzelve de aandacht van ons godsdienftig publiek bijzonder
te vestigen, eh met name die vafi den Leéraar en Onderwijzer in het Christendom , in wiens handen het van uitgebreide nuttigheid zijn kan.

Leerredenen
over Romeinen IX, X en XI. Door J.
w IJ s , j . c . Z O O N , Predikant te 's Gravenhage. IId&
of laatfle Deel.
Té 's Gravenhage,
bij S. de Visfer.
1824. In gr. ivo. 2.56 BL ƒ a- 4 0 .
E e n zoo voortreffelijk werk en van zulk eenen fchr'tjver vordert niets van ons,dan alleen de melding, dat het
nu volledig is. Wij zouden waarlijk den godsdienftigen
fmaak van het vaderlandsch publiek grootélijks oneer aandoen , zoo wij niet vooronderftelden, dat dit tweede deel
door verre de meeste lezers van het eerfte met verlangen is te gemoet gezien. Wij weten waarlijk niet, wat de
voorftander van eenen hoogstijedelijken Godsdienst en de
vriend van den Bijbel, ter opheldering van deze hoofdftukk e n , meer verlangen z o u , na deze zoo geheel eenvoudige , duidelijke en allezins uitmuntende opheldering; en
ieder lezer zal het van zelve nu ook wel gevoelen, hoe
ongelukkig men iö vorigen leeftijd hier eenen knoop in
eene bieze heeft gezocht. Reeds de enkele lezing van de
omfchrijving
der hier behandelde hoofdftukken, (welke
de verdediging van God, in de verwerping der Joden ,
en de aanneming der Heidenen tot het genot der zegeningen van den Mesftds, behelzen) achter deze leerredenen gevoegd, maakt alles zoo duidelijk, én overtuigt zoo
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z e e r , dat zij niets te wenfchen overig laat. Met geen
minder genoegen, dan het vorige deel, hebben wij deze
leerredenen over Hoofdft. XI gelezen: zij zijn alle uituitmuntend bearbeid, eenvoudig welfprekend, doelmatig
en zaakrijk. De eerfte, die vs. i — 6 behandelt, leert,
dat het nimmer,
zelfs in de tijden der diep/ie verbastering,
aan menfchen van eene betere gezindheid
ontbrak.
V s . 7 — i o wijst Gods bedoeling aan, de Joden tot het ge
luk der Christenen te brengen , en dat de Heidenen zelve
voordeel zouden hebben by de bereiking van dit oogmerk.
V s . 1 6 — 2 4 bevat eene waarfchuwing aan de Christenen
uit de Heidenen tegen zelfverheffing boven de ongeloovige,
Joden.
V s . 25—29 kondigt eene heugelijke
verandering
in den toe/land der Joodfche Natie aan. De leerrede over
vs. 30—32 befchouwt den gang dtr godsdienflige
ver
lichting op de aarde.
De laatfle, eindelijk, bepaalt bij
de grootheid van God, zigtbaar in de gefchicdenis van de
godsdienflige verlichting der wereld. — De enkele opgave
dezer themala zal voldoende zijn, om het belangrijke,en
de verfcheidenheid, die hier aanhoudend voorkomt, te
doen opmerken. Als een fieraad der Haagfche gemeente,
én ten nutte van geheel de vaderlandfche kerk, arbeide
de waardige W I J S nog lange, en onthale ons nog meer
malen op de vruchten van zijnen geest en pen!

Een

woord tot waarfchuwing

drukte
maat

Kerk

in Nederland,

der Gemeente

van J.

en opwekking aan de ver
door
C.

c . s z . K O K , Lid
Tc Amfterdam,

H . Moolenijzer. 1 8 2 5 . Ir gr. Svo.

bij

46 Bl. f : - 3 5 .

ie waan, (zegt de Eerw. w IJ s , ergens in zijne zoo
ilraks aangemelde leerredenen, te regt) alsof het ge/lacht
der echte godvrucht!'gen gevaar liep van uitte fiery en, alsof
losheid en ligtzinnigheid
aller harten hadden
ingenomen,
en de zuivere belijdenis der Evangelifche waarheid met de
reinheid van zeden zouden. dreigen verloren te raken, die
•waan zij zeer verre van ons geweerd ! Onder denfchijn van
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koogen ernst, en bij opregte beginfelen ,heeft zulk eene gedachte fchadelijke uitwerkfelen.
Heeft zij niet bij u {dat
me eigene ondervinding fpreke /) een zeker wantrouwen
ten gevolge op velen uv/er Medechristenen ? Eene zekere
zucht en hebbelijkheid,
om ook wat door hen goeds gefchiedt,
hun ijverig gebruikmaken
van den openbaren
Godsdienst, hunne pogingen tot de burgerlijke en godsdienJïige befchaving hunner medemenfchen aan onreine bedoelingen toe te fchrijven ? Verleidt zij u niet foms, om misbruiken,
door fonimigen ingevoerd,
wangevoelens,
door
enkelen gekoesterd, verkeerdheden, door eenigen gepleegd,
op rekening van alle uwe tijdgenooten te Jlellen,
en alzoo
de groote wet der liefde, „ die geen kwaad denkt, die alls
dingen hoopt en gelooft,"
fchromelijk te fchenden?
Maar
wijze woorden van een wijs man hebben op de E I L D E R DIJ K S , T H E L W A L L S ,

VIJGEBOOMS, CAPADO-

S E S , D A C O S T A ' S , en andere menfehen van hunnen
aanhang, hoegenaamd geenen invloed. Het woord lot
waarfchuwing,
hetwelk thans voor ons ligt, is er een
nieuw bewijs van; en wij zijn overtuigd, dat a l , wat
men dezen Wcstzaandamfchen
Rok zeggen mogt, boter
aan de galg wezen zou. De man ijvert tegen de koepok ,
en houdt den voorftander van dezelve voorden
Antichrist.
Voorts beweert hij, dat de mensch niet medelijdig ellend i g , maar hatelijk ellendig geworden i s ; en dat God den
eenen verordineert en N B . tot een* begunfliger van zijne
eeuwige liefde en genade ftelt, en den anderen tot verfmaadheid en eeuwige afgrijzing, hetgeen eene inblijvende
daad in God i s ; welke inblijvende daad in G o d , gelijk
ook de eeuwige generatie des Z o o n s , zijne eenwezigheid
met den Vader, de gronden, waarop dezelve rusten,
de vereeniging der twee naturen des Middelaars en derzelver noodzakelijkheid, de eeuwige (immers ook inblijvende P dit is het oude, regte woord!) uitgang, van den
Heiligen Geest, enz. enz. door verre de meesten, ja algemeen door de tegenwoordige leeraren geloochend wordt.
Weshalve hij zich opgewekt voelt, om dezulken, die
licht hebben, en die echter ter kerk gaan en door zul-
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&e leeraren gefticht worden, hunne verregaande vereenigïng met den afgod van den tijd onder het oog te breng e n . Hem dunkt, dat hen angften moesten aangrijpen,
eis eener barznde vrouw, als zij hooren, dat zij Jezus
motten aannemen, zich met Hém vereenigen, en alle ongeloeyigè gedachtoh,
die hen daarin zouden
beletten,
gttne plaats geven, maar hunne zaligheid uitwerken, met
vreezen en beven. — Ziet daar een proefje van den onzin ! Wij kennen dezen K O K niet; maar hij fnijdt het
•woord al heel ruw, en het is duidelijk, dat hij tot die
ongeregelde ijdelheidfprekers behoort, die zelve niet w e t e n , wat z'rj willen of drijven, en wien de vrede in de
leerkj en het gezond verftand en de ijver van wezenlijk
godvruchtige en verfhndige leeraars, een doorn is in het
oog. Zijn gefehrijf kan volftrekt geen goed, maar w e l
Kwaad ftichten. De man is echter te dom. Wij verwonderen o n s , en het fchaamt z i c h , dat onze vaderlandfche
drukpers zich nog tot zulke en foortgelijke voortbrengfels der kwaadaardige domheid leenen wil.

Christelijk
Weekblad, tot voorbereiding om over Feest* en
•Lfjdensfioffen te hooren prediken.
No. I en II. In gr.
%vo. 36 Bl. f : - 30.
H o e z e e r hel onze gewoonte niet is van weekbladen melding te doen, maken wij nu eenè uitzondering, daar de
Voortzetting van den goeden opgang dezer onderneming
zal afhangen. Deze bladen verfchijnen zonder naam van
fchrijver of drukker; dan het voorberigt des uitgevers is
F . P . S T E R K , te Breda, geteekend. Het werk zal
flechts 30 zoodanige blaadjes bevatten, en wordt, om
het aahkoopen gemakkelijk te maken voor minvermogenden , bij blaadjes uitgegeven. Het doel geeft de titel
op. Vier blaadjes zullen het vak tusfchen de geboorte
en het lijden van Jezus evenwel ook aanvullen. De taal is
befchaafd en bij uitnemendheid zuiver; de inhoud eenvoudig en gepast. Dat men terugkeere tot de gewoonte on-
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zer vaderen , en zich eenigermate voorbereide tót het gehoor bij de godsdienstoefening, is inderdaad wenfchelijk;
daartoe zijn deze blaadjes bijzonder gefchikt, en de dertig
nommers maken te zamen dan een goed geheel, een matig boekdeel, voor den ongèlètterden Bijbellezer van eene
blijvende waarde. Het blijkt allezins gefchfeven te worden in eenen goeden geest, door een kundig man; wij
kunnen het alzoo (en dit doen wij nu bij deszelfs eerfte
verfchijning) met gerustheid aanprijzen.

Werkdadige Landbouw-konst der Vlamingen,
verhandeld
in zes Zamenfpraken,
tusfchen eenen
Grondeigenaar
en zijnen Pachter.
Door j . L . V A N A E L B R O E C K ,
Lid van den Stedelijken Raad te Gend. Te Gend, bij
J. Snoeck-Öucaju. 1 8 2 3 . In gr. 8yo. Behalve dek
Inhoud enz., VIII, XII en 3 1 4 Bl. ƒ 3 - 5 0 .
I n het voorberigt over den oorfprong van dit werk wordt
dan erg geklaagd, en met niet weinig regt. Nadat de
Voorzitter der Londenfche Koninklijke Maatfchappij
van
Landbouwkunde
onverrigter zake uit Vlaanderen was teruggekeerd van zijn onderzoek naar den landbouw aldaar,
en over denzei ven eenige aanmerkingen in het licht gegeven had, zond de Maatfchappij
der Landbouwkunde van
Ierland eenen afgevaardigden, die, twee jaren, den landbouw in Vlaanderen onderzocht, en van zijn onthaal aldaar de gunftigfte getuigenis publiek maakte,met het berigt, dat en waarom hij niet geheel heeft kunnen flagen.
Ten gevolge daarvan fchreef de eerstgemelde Maatfchappij
eene prijsftoffe uit, bedoelende de beste aanwijzingen o m '
trent den landbouw in Vlaanderen.
Zeven Memoriën zijn
toen daarover opgezonden. De Maatfchappij werd ontbonden. Men fchreef aan dezelve meermalen over de teleurftelling, en verzocht de ingezondene flukken terug.
Alles werd met ftilzwijgen beantwoord. Ook het onderhavige werk had in de Franfche taal te Londen gedon-
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g e n , en verfchijnt, op fterken aandrang, roet eenige verandering, in het licht. Het is opgedragen aan den reeds
genoemden Voorzitter der Londenfche Maatfchappij, den
Heer J O H N S I N C L A I R ; en na eene inleiding,

en nog

eenige noodige voorafgaande bemerkingen, vindt men, in
31a bladzijden, zes zamenfpraken, zeer compres gedrukt.
Dit geeft aan het boek eene mishagelijke houding, en maakt
de lezing onaangenaam. En hoe vvanftaltig, dat de redenering van éénen, in de zamenfpraken, fomtijds meer dan
«5 bladzijden lang duurt! Z i e , dat is eerst aan den praat
houden ! Taal en ftijl zijn Vlaamsch;doch,die
zich daarover kan heen zetten, en (opdat wij tevens een proefje
geven van de dichtvruchten, die zich nog al niet fpaarzaaro langs de velden, die men hier bewandelt, aanbieden)
„ Al wie, een mimen rijd, fpeurt na met oog en zinnen,
Wat arbeid, ploeg en mest kan op den akker winnen,
Zal leeren mee vermaak, het goed en ook het kwaad
V»n 't geen de akkerman in Vlaanderen begaat."
— nu ja , dat zal hij dan leeren, en nog wel veel meer.
De inhoud des werks is gewigtig, en bevat vele wetenswaardige zaken voor de liefhebbers van den landbouw,
e n , in het algemeen, voor de liefhebbers der natuurlijke
historie. Maar een oud Hollandsch geduld wordt tot de
lezing vereischt; en dewijl de Recenfent noch de Redacteur dit op dit werk alleen beproeven mag, en misfehien
de lezer van dit Tijdfchrift daartoe ook ongezind i s , zoo
raden wij allen, van welker gading dit gefchrift i s , dat
geduld flechts aan, met de ftellige belofte, dat het wèl
zal beloond worden. Negentien platen zijn tot opheldering achter het werk gevoegd.
Uit de opdragt fchrijven w i j , ter bevestiging van het
door ons gezegde, deze verklaring des Schrijvers af:
„ AIS men van de Vlamingen diergelijke fchriften leest;
bet is niet om zijnen geest te vermaken, maar alleen om
zich te onderrigten van hetgeen in dit bedrijf gebeurt en
voordeelig' kan gebeuren." Aardig is het antwoord vaa
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een* landbouwer, wien de Schrijver zijn voornemen berigt, en om zijne hulpe verzocht had. Men moge h e t ,
in zijn geheel, bl. V der inleiding lezen. Deze man be
weert onder anderen , dat de landbouw alleen voor boe
ren voordeelig, maar voor heeren altijd nadeelig geweest
i s , e n , het fchrijven over dit onderwerp ontradende,
laat hij zich dus hooren: „ Wij hebben eene betere en
veel • zekerder manier van fchrijven; de pennen, die wij
gebruiken om te fchrijven, zijn de werktuigen van onzen
landbouw, de inkt is de mest, liet papier zijn onze ak
kers , en de vruchten, die wij daarop winnen, zijn de
redeneringen, die metderdaad fpreken, en ons meer k e 
ren en bezorgen, dan fommigen, die over deze (toffe
met woorden aan anderen willen leeren, hetgeen zij dik
wijls zeiven nog zoeken," ezv. Eveuwel de Schrijver
praat zijn voornemen goed , en die knappe bouwman zegt
hem hulpe toe; en zoo kwam dit boek in de wereld, in
hetwelk het onderwerp uitvoerig en naauwkeurig, en niet
vele zaakkennis, die niet het gevolg van de Theorie al
leen zijn kan, is behandeld.
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S i n d s eenigen tijd hadden wij dit Mengelwerk van onzen
verdienftelijken S C H E L T E M A uit het oog verloren. De
uitgave van een eerfte Stuk des vierden Deels roept ons
tot hetzelve terug.
Ook hier komen weder zeer belangrijke (lukken voor ,
nevens eenige andere, die, naar ons inzien, een meer
plaatfelijk belang hebben. Eerst ontmoeten wij eene Ver
handeling over het gemis en belang eener goedé plaatsbefchrijving en bijzondere Gefchiedenis van Utrecht.
Deze
Verhandeling is tevens zelve eene zeer lezenswaardige
fchets eener Letterkundige Gefchiedenis der Historiefchrij-
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vers van het Sticht, verbonden met de (raatkundige lot
gevallen , door dezelve geboekt, en van hetgeen er te
Utrecht in 't algemeen voor kunst en wetenrchap gedaan en
niet gedaan is. '—• De uitmuntende Dordfche Dichter en
Geneesheer D A N i ë L J O N C K T Y S , wiens 'Rofelyns Oochies door D E V R I E S zoo hoog gefield wordt,die ook
het bijgeloof van tooverij en hekferij, gelijktijdig met
H E E M S K E R K (maar geneeskundig, gelijk deze meer
regtsgeleerd) aantastte, is het onderwerp der volgende Ver
handeling , waarin onder anderen het bijna vergetene Twist*
gefprek tusfchen Venus en Minerva, en een tegenftuk tot
den Lof der Zotheid

yan E R A S M Ü S ,

als het meester-

ft.uk des Dichters , meer bekend gemaakt worden. — Uittrekfels uit de Gefchiedenis van V A N D E R V I J N C K T ,
ten einde daaruit het wetenswaardigfte, met voorbijgang
van het meer bekende, mede te deelen, hebben federt de
vertaling des geheelen werks ook in onze taal veel van
derzelver belang verloren. — De Redevoering over de
Confrérie en Mademie van Pictura in
'sGravenhagebe*
vat wel eenige kunstberigten van algemeen belang, en
eenen wensch tot meer verband tusfchen Letterkundigen
en Kunftenaars, die behartiging verdient, maar is , over
't geheel, meer plaatfelijk. — Van eenen geheel anderen aard
is de herinnering aan de verdienden van den uitmuntenden
Utrechtenaar,

den Staatsraad Mr. J A N H I N L O P E N ,

jui wien een fijne fmaak voor de letteren zich met de edelfte deugden, een' blakenden ijver voor het goede en onver
moeide werkzaamheid vereenigde, en die in 1809 te vroeg
aan bet Vaderland ontrukt werd. Wij vinden jn dit ftuk
een' uitmuntenden , onuitgegevenen Lierzang aan G Ö T H E ,
waarvan vooral het hoog dichterlijke en niet minder ver
heven godsdienftige ilot ons behaagde. De edele Vriend
van B E L L A M Y en R A U verdiende zulk eene hulde, en
S C H E L T E M A heeft, zonder eene eigenlijke lofrede te
\yillen vervaardigen,toch de taak van lofredenaar op eene
waardige wijze vervuld.
Zeer uiteenloopende ftukken bevat de tweede Afdeeling. Dat het verblijf van S C H E L T E M A te Utrecht in-
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vloed op de keus zijner onderwerpen heeft, is ons in
het vorige (luk reeds gebleken. 'Waarfchijnlijk hebben
wij daaraan ook toe te fchrijven het opftel oyer de Runderpest in 1 8 1 3 en 1 8 1 4 , te Utrecht ontftaan en gefluit.
Bij den drang van 's lands omstandigheden , bij het gewigt.
der gebeurfenisfen, die juist in dezen tijd elkander met
onbedenkelijke fnelheid opvolgden en ieders gemoed bezig
hielden, is het gevaar*van eenen anderen aard, waaraan
toen het land blootftond, en hetwelk door de kloekmoedige vastberadenheid van eenige verdienltelijke mannen in
d£ beginfelen gefluit i s , te weinig bekend geworden. —
Het vonnis, der Inquifitie tegen Nederland wordt gevolgd
door eene wet op het dorfchen van het koolzaad in Vries*
land, met aanteekeningen en bijlagen, niet onbelangrijk
voor de. kennis der Vriefche
zeden in de zestiende
E e u w , alsmede de fporen dier oude gewoonten, welke
nog vóór 50 jaren werden gevonden. — In de levensbijzonderheden yan groote W A T S E , neef van groote P I E R ,
J U W . Y M P T E T E R W I S G A , en K L A A S Z . , VrUztU
uit de zestiende en zeventiende E e u w , in de land-ea
Hollandfche taal tegenover elkander, en met aanteekenin.
g e n , komen vele karaktertrekken voor, aan dien overou,den en merkwaardigen Volksftam eigen. — De verdere Artikelen van meer uitgebreidheid in dit Stuk zijn: 1 ) Het
Verbaal yan W I T S E N , gedurende zijn Gezantfchap in
Engeland ,1689<„ door W A G E N A A R in de Vaderlandfche Historie, gebruikt, doch federt (door onverfchooniijke nalatigheid, zeker !) verloren gegaan, en waarvan alleen nog uittrekfels door den Heer V A N D E R S T A A L ,
jPenfionaris van Amfierdam,
zijn overgebleven, welke
onze Schrijver hier mededeelt, o) Over F a A N C I U S ,
als Nederduitsch Schrijver, vooral als Vertaler en Commentator van G R E G O R i u s N A Z i A N Z E N u s over de
Mededeelzaamheid.
Onder de verdere kleine opbellen,
Anekdoten enz. merken wij het ontworpen flat op van
een verflag van de werkzaamheden der tweede klasfe van
het Inftituut over 1 8 t o , door S C H E L T E M A gefteid
in de diepe weemoedigheid van zijn hart over de inlijving
9

do
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bij vreemden en den ondergang des Vaderlands met al zijnen
roem, welke ras misfchien gevolgd ftond te worden door
den ondergang zijner taal. Het ftuk, hoezeer niets beleedigends voor den Tiran bevattende, moest weggelaten
worden. Bij het lezen van zulke ftukken fjaat men het
oog , vol dankbaarheid over onze redding, ten Hemel. Ook
eene Anekdote van Vader H I N L Ó P E N , die zelfs in de
fchuit middel vond een' vloeker *te verbeteren, is regt
belangrijk.
Het'derde Stuk bevat iets over beroemde Opdragten,
en bepaaldelijk de Opdragt van het Regt van Oorlog en
Vrede door D E G R O O T aan Koning L O D E W I J K XIII
van Frankrijk, in het Nederlandsen vertaald. Wij voor
ons bekennen, de Opdragten niet zeer hoog te ftellen;
het is doorgaans vleitaal, en zelfs de besten kunnen zich
daarvan naauwelijks onthouden, dewijl het, even als met
pligtplegingen in de zamenleving, een aangenomen gebruik
i s , in deze foort van gefchriften bevallige onwaarheid te
fpreken. Wij hebben daarvan een nieuw bewijs in de
door S C H E L T E M A vertaalde Opdragt, welke w i j ,
ter eere van D E G R O O T , wenschten , dat niet beftand,
— geenszins om den vorm, deze is keurig, maar om de
ftof. Men kent toch den nietigen L O D E W I J K X I I I ,
dien flechten Z o o n , vervolger van zijne Moeder, die hij
bijna van gebrek heeft doen fterven , en flaaf van R I C H E L I E U , die alleen het Rijk regeerde, terwijl L O D E W I J K
niets deed. Welnu! aan dezen worden hier, tot verve
lens toe, de namen van Regtyaardige, van Weldadige,
van Goede, ja van Heilige verfpild! Het moge, des
noods, uit de omftandigheden te vergoelijken zijn;
hot ware toch beter, zulks te vergeten. Drie andere Op
dragten , vooral die van n. N O O R D K E R K aan de Am*
flerdamfche Regenten , wegens zijn werk, de Handvesten
van Amjlerdam, ademen een' beteren, vrijeren geest. —
Uitnemend is het volgende opftel: De Dordfche Dicht*
fchool vóór 1 6 7 2 . Hier fpreidt S C H E L T E M A zijne die
pe kunde onzer Letterkundige Gefchiedenis in volle kracht
ten toon. Hij' doét' zién, dat, gelijktijdig met de Am*.
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fierdamfche Dichtfchool van H O O F T en v o N D E L , die
door kracht en verhevenheid uitmuntte, er eene andere
te Dordrecht befiond, in de meer zachte, liefelijke en
zoetvloeijende manier van C A T S . Het huisfelijk leven,
de liefde, het huwelijk waren doorgaans de voorwerpen
van haren zang. Wij hebben hiervan reeds vroeger een
(taaltje i n j o N C K T Y S gezien. In hetgodsdienftig-ilaatkundige fchijnen velen'dier fchole meer tot de partij der in
hunne flad gehoudene Kerkvergadering te hebben overge
held , dan de Amjlerdammers. Niet allen hielden zich in
de perken der zedigheid, gelijk C A T S . — Na eene vertaling
uit M E I S S N E R , over de voordragt als [preker of
fchrijver, komt de Verhandeling over het lied, WilheU
mus van Nas/ouwen, vroeger in het Mengelwerk onzer
Letteroefeningen geplaatst. — Een verhaal van den RemonflrantfchenPredikant
A R N O L D G E E S T E R A N U S , w e 
gens zijne gevangenis* op en ontfnapping uit Loevejlein , le
vert een bewijs van de oogluiking der Staten, ten tijde van
F R E D E R I K H E N D R I K , die echter, zoo 't fchijnt,
door vrees voor de Predikanten, en misfchien voor een ge
deelte der nog bittere Gemeente, zich niet zoo , als ,men
wilde, durfde openbaren. De zeven Predikanten wilde men
niet ontdaan, maar vervolgde ze niet, toen zij ontfnapt
waren. D E G R O O T mogt niet in 't land blijven; maar
men deed geene pogingen, om hem in hechtenis te ne
men. — Eene levensfchets van den Vriefchen Werktuig
kundige J A N P I E T E R S V A N D E R B I L D T Wordt
voorafgegaan door eenige berigten omtrent beroemde Vrie~
fche Wiskunftenaars.
Het eerfte Stuk des vierden Deels bevat flechts drie (luk
ken , waarvan het eerfte hoogst opmerkelijk is. De Re
devoering van onzen grooten M A R N I X V A N S T . A L D E G o N D E , den Vriend en regterhand van W I L L E M T,
op den Rijksdag te Worms gehouden, was tot nu toe
flechts door de uittrekfels onzerHistoriefchrijvers bekend;
het oorfpronkelijke Latijn was ten uiterlte fchaars; doch
het heeft S C H E L T E M A mogen gebeuren , daarvan twee
Exemplaren te erlangen, die hij thans in de oorfpronké*
1S0EKBESCH. 1826, NO. 2.
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Hike raal, met eene overzetting, mededeelt. liet is een
uitmuntend betoog van de regtmatigheid en wettigheid
onzes opflands en der verdediging tegen Spanje, vooral
na den Gentfchen Vrede en tegen Don J A N . Men ziet
w e l , dat de Redenaar, uit ontzag voor den perfoon des
Konings, die nog niet afgezworen w a s , voor de Roomfche Leden van het Verbond, en voor dtnDuitfchen Keizer en de Roomschgczinde Rijks vorften, zekere menagementen gebruikt, en meer had kunnen zeggen, blijkens de
twee jaren later verfchenen Apologie van den Prins van
Oranje,
die zeer veel fcherper is. Nogtans wordt er
openlijk van het ombrengen (de nece) van Don C A R L O S
gefproken; doch A L D E G O N D E fpreekt Hechts van geruchten, en fchuift, zoo het fchijnt, de fchuld op Don
J A N . Wij kunnen ons niet onthouden, eene plaats af ie
fchrijven, waarin de overeenkomst dier tijden met de onze zich op eene treffende wijze vertoont; eene vergelijking
van Spanje met Turkije, als de beide brandpunten van geweld en barbaarschheid; met dit onderfcheid nogtans, dat
beiden thans de magt verloren hebben, die zij toenmaals
bezaten, en evenwel, om der zake zelve, om de aldaar heerfchènde domheid en wreedheid, door dé Ministers van het
Rijk der Duisternis te Weetien en elders worden voorgeItaan: „ Overweegt dan, hoe de verovering van Cy„ prus onlangs , en die van Rhodus en Konflantinopel
„ vroeger, het verwinnen van Griekenland door de
„ Turken, en het bezetten van het geheele Oosterfche
„ Rijk door het geweld der Ottomannen alleen veroor„ zaakt is door het verzuim der naburen, om tijdig hulp
„ aan te brengen, en vooral omdat een ieder dacht, dat
„ de brand nog ver verwijderd w a s , en niemand de harr„ den uitftak, om het gevaar af te wenden en de buren
„ te helpen: toen deze verloren waren, zag men te laat,
„ hoe de vlam ten algemeenen verderve voortwoedde."
Hierop volgt de bedoelde vergelijking, en alsdan wordt
gezegd: „ Doch wat zouden hier nog voorfpellingen
„ noodig zijn, nu de Spanjaarden (*) een verbond me
OlVoeg
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met de Turken, hebben aangegaan, en met dezen over
het betalen van fchattingen hebben gehandeld, om -té
meer krachteni» erlangen tot het overheerichen der Ne~
dertenden ? Zoo fchamen zij zich niet, de Turken té
dienen, ten eiflde de Christenen onder het juk te brengen; Bij allen-immers , die zich op Tiet overheerfchciï
toeleggen, heehcht zekere wrok, nijd en afkeer tegen'
vrije Burger/laten, die volgens de wet bejluurd wót«
$ den; (*) vooral bij de Spanjaarden, die, gedeeltelijk door
„ eene onverftandige en bittere zucht voor den GodS„ dienst gedreveè, gedeeltelijk door het voorbeeld Vaii
dwang bij de Turken en Moeren befmet, als eeriën ftel„ regel aannemen,dat er geen vaste ftaat van gebied kati
„ zijn , en dat zelfs de Godsdienst niet als gevestigd kati
„ Worden befchouwd, tenzij het volk door geweld eri
„ dwang tot
pligt wordt gehouden, zob als zij méé*
„ nen $ m.aar, zoo als dè waarheid is $ iri boeijen en baüden van de wieedfte flavernij worden gekneld." ( f )
Een volgend ftuk van minder algemeen belang dierié
echter, om een' vcrdienftelijken G e l e e r d e , G E K A R D V AM
L O O N , van de. blaam van letterdieverij te zuiveren4
die men hem, teri aanzien van A N D R I E S S C H O E N A K E R , heeft adngewreven , eri waarvan wijlen de Heer
H U L T M A N , bekend als Letterkundige zoo w e l , a's iri
de hoedanigheid" van Beft'uurder, zoo ftéllig overtuigd
was, dat hij den Heeré S C H E L T E M A verzocht * de
eer van zijnen O vergroot vader Êc H Ó É M A K E R tegerf
V A N L O O N te handhaven. Doch nu blijkt uit een' bfiaf
dien S C H E L T E M A beeft weten op te fporen, da't
S C H O E M A K B R
het werk van V A N L O O N , dat v<f>
volgens gedrukt i s , heeft nagefchreven.
„
„
*
„
,
,;

v

rt

ft

1

(*) De overzetting van den Heer s C H E L T E M A is hief
niet naaüwkèurig. Hij vertaalt ftmultas (wrok) doorgepeinsd*
keid, en cum,.; Rcbuspubli'cis: tegen elk, die een voorflapt
der is van een" vrijen en welgevestigden burgerhaat;
( f ) De haat van het Heilige Verbond i hetwelk Spanje en
Turkije tot Modélteeft gekozen, tegen Confiiiutionele Stuteri
is <hrs nieuw no^h vreemd;
E
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Het laatfle ftukis eene Verhandeling over J O H A N N B S
of' W I Ë R I U S , befchouwd als den ijsbreker tegen de leer der vooroordeelen wegens den- Duivel, de duivelskunsten * tooverijen en hekfenprocesfen. Wij zien
hier een -droevig tafereel opgehangen vm de verfchrikkelijkè üitwerkfelen des bijgeloofs-, zelfs n* de Hervorming
en in de tijden van ons Gemeenebest. Zoo werden in
1503 en 1 5 9 5 nog vrouw, man en eene dochter van 17
jaren, om tooverij, levend te Utrecht verbrand! Doch
met de zeventiende Eeuw fchijnen deze geregtelijke moorden te zijn geëindigd. In die Eeuw had reeds W I E R ,
uit de Graaf geboortig, een Geneesheer, met ongemeene fchranderheid en vrijmoedigheid dit-bijgeloof in het
hart aangetast.
De Heer S C H E L T E M A verdient op nieuw door dezen bundel dank bij de Natie, wier oudheden en merkwaardigheden hij: met even zeldzame vlijt en fchranderheid als geluk weet op te fporen,ook uit de verborgenfte fehuilhoeken; zoodat zijn Mengelwerk inderdaad, in
meer dan één opzigt, eene ware fchatkamer is voor den
liefhebber en beoefenaar der Vaderlandfche Gefchiedenis.

W I E R ,

De Unie van Brusfel, des jaars 1 5 7 7 . , naar het oorfpronkehjke uitgegeven, door Mr. j . c. D E J o N o E ,
Sub/lituut - Archivarius van het Rijk. In s Gravenhage, bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 5 . In gr. 8yo. 2 1 6
Bladz. Met een fac-fimile in plano, f 2 - 50.
,

^^eermalen omvingen wij uit handen van v A N W IJ N ' S
kundigen en waardigen medehelper gewigtige bijdragen
tot de oudere Gefchiedenis van ons Vaderland, zoo in de
Werken der Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde ,
als afzonderlijk, uitgegeven» (f)ver het opkomen van den
derden ftand, over F L O R i s den Voogd, den oor f prong
der Hoekfche en Kabel) aauwfche twisten^'enz.)
Dit alles
was geput im-, of gegrond o p , echte ftukken,in de A r chiven voorhanden. Thans deelt hij ons' 'een dier ftukkea
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mede, van veel belang voor de onvergetelijke Gefchiedenis van onzen opftandtegen Spanje, — het oorfpronkelijke der Unie yan Brusfel, die de Utrechtfche twee ja
ren voorafging, maar in eenen anderen geest gefield was ,
zoodat hare onderteekenaars zich meestal fpoedig onder
Spanje en Parma vlijden. Deze Unie was niet zeer be
kend, en nogtans was zij een onmiddellijk gevolg yan
den Gentfchen Vrede, en ging het bekende Eeuwige Edict
vooraf, hetwelk daarvan een uitvloeifel was. Uit 's Rijks
Archief heeft Je bekwame D E J O N G E dit ft uk in de ei
gene (Franfc/ie) taal, waarin het gefield w a s , door eeu
fac • fimile voorgefteld, benevens alle de onderteekeningen ,
doch deze op de gewone wijze gedrukt. —- De inleiding
is een meesterftuk van historifche voorftelling, en ont
wikkelt uitnemend de voor- en nadeelen, die de-Unie
yan Brusfel aan de zaak der-Vrijheid gedaan heeft. Stip
te onpartijdigheid heeft hier de pen van onzen Schrijver
beftuurd, even als bij de vermelding van alle de Edelen,
Geestelijken en Burgers, (over de 250 in getal) die aan
dit Verbond hebben deel genomen, en bij de meesten van
welken de handhaving van .den Roomfchen Godsdienst,
die ook in het Verdrag uitdrukkelijk bedongen werd, op
den voorgrond flond. — Doch D E J O N G E doet aan de
verdienden van dezen regt wedervaren, ook wanneer zij
openlijke vijanden of zelfs geheime verraders van de zaak
der Vrijheid werden, en liet zich door geene verkeerd
gewijzigde vaderlandsliefde tot eenzijdigheid wegliepen.
Zie b. v. de vermelding van B A R L A I M O N T , H I E R G E S en zijne drie andere zonen,
(bl. 1 7 8 ) A A R 
S C H O T
(bl. 2 8 , 2 9 , 4 0 , 4 1 ) enz. Hij verzwijgt
geenszins hunne gebreken, en zelfs misdaden; maar hij
eerbiedigt den mensch , terwijl hij zijne daden afkeurt. In
derdaad is er voor den afval dier Heeren (behalve van
h e n , welke de Unie ter kwader trouwe teekenden) wel
wat te zeggen; de vernieuwde beeldenftorm, de erger
lijke tooneelen te Gent en elders moesten de ijverige
RoDnischgezinden wel grieven en verbitteren. T é regt
nogtans doet onze Schrijver zien , dat ook jaloerschheid
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èp den Prins van Oranje en zucht tot eigene verheffing
daarbij eene rol fpeelden. Het was deze afval, die eerst
de partij der Malcontent en voort bragt en (lijfde, naderhand de Walfche Gewesten, en eindelijk bijkans geheel
Vlaanderen, onder het gezag van Spanje en de Roomfche
Kerk terugvoerde. Men had dus tot' hiertoe algemeen gedacht, dat deze Unie door de Staten der Zuidelijke Gewesten alleen gefloten w a s ; maar uit het oorfpronkelijke
ftuk en de Notulen der Staten Generaal zien w i j , dat
ook Holland en Zeeland, hoewel onder zekere voorwaarden en VOOJ behoudingen , daarin deel namen, (bl, 125—»
Men ziet dus, dat dit werk , hoewel op eene kleinere
fchaal, gedeeltelijk in den vorm van T E W A T E R ' S bekende Gefchiedenis van het' Verbond der Edelen gefield
is. Ook hier zijn de berigten omtrent de perfonen, gelijk
in dat doorwrochte w e r k , met naauwkeurigheid en ongemeene vlijt bijeenverzameld. Dit ftuk heeft- eene bijzondere waarde in onze dagen, waarin Jezuiten , vreemde Zendelingen en dweepers, tot uit Ierland toe, de inwoners der Zuidelijke Gewesten, onder godsdienftige
voorvvendfels, tegen hunne vaderlijke Regering trachtea
op te zetten, en gaarne eenen nieuwen burgeroorlog zouden (loken. (Heeft niet de Ier O ' C O N N O R te Dublin
reeds veeibeteekenend van bajonetten gefproken ?•) Maar
de tijden zijn veranderd, en de woelgeesten hebben geen*
p A R M A . Altijd, nogtans , blijft het nuttig, door befchouwing van het voorledene voor de toekomst te waarfchuw e n , en de heillooze gevolgen van godsdienftige twisten
en verdeeldheden voor de vrijheid, onafhankelijkheid en
welvaart van een land aan te toonen. Zij alleen hebben
de Zuidelijke Gewesten , van den frisfehen (lam afgerukt,
derdehalve Eeuw onder vreemden doen wegkwijnen, e n ,
nu eindelijk deze wonde begint te heelen, zouden vrienden
dier twisten zoo gaarne de eens zoo welgelukte proef h o
halen. Moge het hun nimmer gelukken !
Wij wenfchen, dat de Heer D B J O N G E ons nog op
meer foortgelijke vruchten, zijner onvcrraacidc nafporingea
onthale.

G V S B E R T J A P I C X , Frhfche Rymleiye, etc. de t redde
druwck , op nyz trognoaze in forbettere trog E. E P K E M A.
To Ljeauwert, by J. Proost, Boeck - forkeaper. 1821. In $to.
Twee deelen in één band, te zamen 16,XXXII,$$5
bl. Bij
Inteek. f 7 - 50.
Woordenboek op de Gedichten en verdere gefchriften van G Y s B E R T J A P I C X , als een vervolg op de twee vorige deelen
van dat werk zamengejield door E. E P K E M A , Phil. Th.
Mag. Lit, Hum Dr. en Rector der Latijnfche School te
Middelburg. Te Leeuwarden, bij ]. Proost. 1824. In 4/0.
Inleid, LXXnil,
582 bl. Bij Inteek. f 1 0 - 3 0 .
De fteeds toenemende zucht voor de Vriefche taal en letterkunde is een belangrijk en verblijdend verichïjnfel dezer
dagen. Is die taal, welke op het land nog algemeen gefproken wordt, door de bewoners der fteden wel eens te veel in
vroegere tijden verwaarloosd , weinige Vriezen zullen er thans
onder heli gevonden worden, eenigzins op kennis en befehaving aanfpraak makende, die in dezelve onkundig zouden
willen heeten. Er zijn e r , die van tijd tot tijd hunne krachten beproeven in het vervaardigen van Vriefche opftellen in
dichtmaat of proza, welke m e n , 't zij afzonderlijk, 't zij in
tijdfehriften , 't zij in grootere of kleinere bundels, in het
licht ziet verfchijnen. Algemeen was het deel, dat men nam
in dat nationale feest, hetwelk vóór twee jaren te Bolsward
werd gevierd, toen het borstbeeld van G Y S I J E R T J A R O B S ,
den hoofddichter des lands, die daar woonde, plegtig werd
ingewijd. Meer en meer tracht men ook de kennis aan hem
onder de landlieden te verfpreiden; zoodat het mi.sfchien niet
onmogelijk i s , dat de hoop van fommigen eens verwezenlijkt
worde,dat de Vriefche jeugd op de fcholenregelmatig onderwijs in hare moederfpraak erlange , of althans, dat verfchiilende gedichten van den Bolswarder Schoolmeester, zoo uit.
nemend daartoe gefchikt,als leer- en leesboek tot middel van
opvoeding gebezigd worden, en dezelve alzoo tot den rang
van volksliederen overgaan. Eindelijk de beoefening van het
Vriesch verkrijgt meer en meer een wetenfchappelijk aanzien,
door de fpraakkundige behandeling der taal; en niet gering
zijn te dezen opzigte de verdienden van velen onder de tegenwoordig levenden, aan wier hoofd w;j niet twijfelen, den
Nestor onzer letterkundigen, den grijzen W A S S E K B E R G H ,

te plaatfen. En inderdaad beide de Vriefche taal en G Y S B E R T J A K O B S zijn die hoogachting en onderfcheiding waardig, ook zelfs van h e n , die géene Vriezen zijn. Want de
eerfte is een der gewigtigfte tongvallen van de algemeene
taal der Nederlanderen, en kan tot derzei ver kennis niet w e i .
nig bijdragen, zoodat zij om zichzelve reeds verdiende beoefend te worden, wanneer zij ook die belangstelling als eene
zoö oude en nog levende taal niet opwekken k o n , — én
G Y S B E R T J A K O B S is zulk een dichter, dat allen zelfs, die
hem in het oorfpronkelijke niet kunnen l e z e n , maar hem alleen kennen uit de overbrengingen van den HoogleeraarK O OPM A N S , in zijne verhandeling over dien dichter, niet aarzelen zullen, aan dien tijdgenoot en hoogfchatter van C A T S
en H O O F T eenen der eerfte rangen onder de lievelingen der
Muzen toé te kennen. Recenfent althans atht de naauwe betrekking, waarin hij tot vele Vriezen ftaat, mede daarom als
een -groot voorregt, dewijl dezelve hem tot de kennis van
hunnen dichter heeft gebragt, van wiens verzen, zoo ftellig
als van 'eenige andere, kan gezegd worden: Decies repetita
placebuèt.
V o o r ' V r i e z e n én niet - Vriezen heeft de Heer E P K E M A
in "het Voor ons liggende werk eene gewenschte gelegenheid
gefchonkén, óm met vrucht hunne ftudiën van het Vriesch
en G Y S B E R T J A K O B S voort tè zetten. Het is eene nieuwe , verbeterde uitgave van de Friefchc Rymkrye van dezen
dichter 'en van de overige gefchriften, die , gedeeltelijk van
hemzelven afkomftig, achter zijne werken als een tweede
déél'door G A B B E M A zijn uitgegeven. Deze verbeterde uitgave is voorzien van aantéëkeningen, die zoo, wel de verbeterde lezing betreffen, -als-tot opheldering dienen.
Hierbij
is nog gevoegd een .uitvoerig uitlegkundig Woordenboek op
die gedichten en gefchriften, voorafgegaan door eene Inleiding, Welke eene proeve van eene Vriefche'Spraakkunst bevat. Reeds féderc jaren was de verwachting op dit werk gefparinén,'toen de Heer E P K E M A , bijna gelijktijdig met den
Heer T B N B R OE KE H OE K ST R A , e e n e nieuwe uitgave van
G Y S B E R T J A K O B S aankondigde. Hebben wij reden ons te
beklagen, dat de onderneming van den laatstgenoemden niet
tot ftand is gekomen, wij mogen ons des te meer verheu.
gen, dat zulks ook niet het geval is geweest met die van
den Heer EP'K E M A , die , in Vriesland geboren en opgevoed ,
en met eene onverdoofbare ziicht voor de Vriefche letter-
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kunde bezield, voor dit werk eene eigenaardige gefchiktheid
bezat, daartoe een* ongemeenen ijver, een' gelukkigen geest
van opmerking en onderfcheiding en een' grooten voorraad
van kundigheden aanbragt, en aldus een in zijne foort waarlijk klasfiek werk geleverd heeft, waardoor hij op alle voorftanders van Vrieslands taal en letterkunde de verpligting van
dankbaarheid heeft g e l e g d , dat hij hetzelve heeft willen op
zich nemen.
Het eerfte der op den titel aangekondigde boekdeelen bevat de gedichten en verdere gefchriften van G Y S B E R T J A K O B S , benevens de reeds vermelde aanteekeningen. Van dezen dichter beftonden twee uitgayen, de eene te Bohward'va.
1668, de andere, vermeerderd door G A B B E M A , te Leeuwarden in r681 bezorgd; Want de zoogenoemde Franekerjche
van 1684 is niets anders dan eene boekverkoopers fpecülatie,
die de Leeuwarder exemplaren door bedriegelijk ingeplakte
titels als eene nieuwe uitgave aan den man zocht te brengen.
Beide uitgaven worden gedurig fchaarfcber, en vooral de
laatfle is flordig en vol onnaauwkeurigheden; zoodat eene
nieuwe en verbeterde uitgave dringende behoefte was, ta
deze derde uitgave, door welke de Heer E P K E M A in deze
behoefte heeft willen voorzien, vindt men alles bijeen, wat
in de beide vorige is gegeven , en daarom ook niets van
Voorredenen en Opdragten, zoo wel van G Y S B E R T J A K O B S
en G A B B E M A , als van anderen, weggelaten. Dit voorwerk
befiaat XX'XIl bladzijden ; en op hetzelve vindt men ook eenige
aanteekeningen,(Ilde D . bl. 113—123) waarvan het Hechts te
beklagen i s , dat de Heer E P K E M A niet op de paginatie z i j .
ner eigene uitgave, maar op die der Leeuwnrdfche verwijst,
waardoor het vinden der bedoelde.plaats moejjelijk wordt gemaakt, te meer, wijl de bladzijden van .dat voorwerk in die
Leeuwarder uitgave niet genommerd zijn. Wil E P K E M A ,
in de tweede lijst der drukfouten achter het Woordenboek,
dit overal veranderd hebben gelezen ïiaar de getallen zijner
editie, het gebrek wordt daardoor niet verholpen. Doch er
fchijnt in het algemeen weinig aan een geregeld plan der uitvoering gedacht^te zijn, toen men aan het drukken van deze
uitgave begon. -Zoo had men de vier eerfte bladzijden gezet
en afgedrukt, toen-het denkbeeld opgekomen fchijnt te w e .
zen., om zoo veel mogelijk eene getrouwe afbeelding van da
Leeuwarder uitgave te leveren. Want yan daar af is men aangevangen, met foortgelijke en gedurige verandering van letters
:

op iedere bladzijde te drukken, wat men in de Leer/warder
uitgave vond, denkelijk om bet naflaan der aanhalingen gemakkelijk te maken. Hadde men hieraan van den beginne af
san gedacht, bet zon minder te laken zijn; nu blijft het lastig,
dat men altijd vier bladzijden aftellen m o e t , wanneer men in
deze uitgave elders aangehaalde plaatfen van G Y S B E R T J A K O B S wit opzoeken. (Hergeen Leeuwarder uitgave is bl. 9 ,
u hier bl. 5 , en zoo vervolgens.) Waarom heeft men nies,
gelijk zulks gewoonlijk bij de cjtgaven der klasfieke Schrijvers gefehiedt, de getallen der bladzijden van de Leeuwarder
iritgave, als men deze tot balls wilde Hellen, aan de zijden
éer pagina's doen drukken, en voorts tot alles gelijke letters
gebezigd'? Nu heeft het geheele boek een zonderling bonten
wanftaltig voorkomen gekregen, rijkelijk met alle de gebre.
fcen der oude editie befmet, zonder er zelfs devoordeelen van
ie hebben. Want papier en letterdruk is in gene veel beter.
Doch over de uitvoering in het geheet willen wij niet meer
zeggen., o m . . . niet moeijelijk te worden. Want het is de
eenparige ftem van allen, dat het b o e k , wat het Hechte pc*
pier en den onbehagelijken uiterlijken vorm betreft, vooral
in vergelijking van den hoogen prijs, waarlijk weinig eer
doet aan den boekverkooper P R O O S T . Wij vreezen te r e g t ,
dat het boek om die redenen door velen minder zal worden
aangefehaft, dan het w e l , om den arbeid, door den Heer
t P K E M A aan hetzelve te koste gelegd, verdiende.
De zuivering van den tekst was eene der hoofdbedoelingen
van E P K E M A , e n geenszins het gemakkelijkfte gedeelte van
aïjne taak. Hadden toch vroegere uitgevers, letterzetters of
correctors zich aan deszelfs bederving dikwijls fchuldig gestaakt, en was vooral bet prozajfche gedeelte door flordige
uitlatingen op vele plaatfen jammerlijk verminkt, er waren
ook fouten te verbeteren, die van G Y S B E R T J A K O B S zeiven afkomftig «ijn, namelijk onnaauwkeurigheden en onge.
Ifjkheden, vooral in de /pelling. Eene moeijelijke zaak is
deze fpelling in eene taal, die zoo weinig gefchreven is als
de Vriefche, in welke zich eene zoo groote verfcheidenheid
van tongvallen bevindt, en die eene menigte van klanken en
ilankverbuigingen bevat, welke door de beftaande letterteekens niet naar eisch kunnen worden uitgedrukt. „ Algemeen
„ is het bekend,'' zegt E P K E M A te regt in zijne Voorrede , „ dat onze voorvaderen in de {pelling der woorden zeer
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onvast en veranderlijk zijn geweest, en dit gebrek heeft
„ onzen dichter ook herhaalde malen aangekleefd." Dit is te
minder in dezen te verwonderen, daar hij zich hierin een'
nieuwen weg moest banen, waarin hij niet altijd bij zichzelven verzekerd was den waren gevonden te hebben.
EPKEM A moest zich dus wel de vrijheid veroorloven, om G Y S B E R T J A K O R S , waar het noodig was, uit hemzelven ta
verbeteren. Velen zullen, nu misfchien dit in hem afkeuren ,
en wenfchen, dat hij , als Uitgever, niets dan het werk z e l ve van zijnen Autheur, zoo als deze het gegeven heeft, had
trachten terug te g e v e n , zonder, naar den Beotleyaanfchen
t e g e l , te doen drukken, non quad Auctor fcripferaf, fed quod
fcribere debuerat. Jntusfchen gelooven w i j , dat men het in
dezen niet zoo naauw behoeft te nemen, waar het gebreken
betreft, die G Y S B E R T z e l f , hadde hij nog eens opzettelijk;
daartoe zijn opftel nagezien, en vooral de proeven der prozaïfche Hukken kunnen corrigeren, gewisfelijk niet zou hebben laten ftaan. „ Ik (lelde m i j , " zegt E P K E M A „ d e n bra.
„ v e n man als tegenwoordig v o o r , en verbeterde, onder
„ deszelfs o o g , als het w a r e , en met zijne toeflemming,
„ wat verbeterd diende te worden." 's Dichters eigen w e r k ,
zoo veel doenlijk, te herftellen, was zijne hoofdbedoeling.
Daartoe wendde hij aan de vergelijking van de beide uitgaven , voorts den doargaanden trant van G Y S B E R T J A K O B S ,
eindelijk zijne eigene kennis aan den aard der tale, en toetfte
aan dezelve zijne gisfingen , en d i e , welke hem door andere
lettervrienden waren medegedeeld; terwijl hij zorgvuldig de
voornaamfle varianten en de redenen van zijne veranderde lezing in de aanteekeningen opgaf.

v

Wanneer wij nu ons oordeel over deze uitgave moeten
zeggen, dan gelooven w i j , dat zij in waarheid verbeterd mag
genoemd worden. Volkomene zuiverheid kan men niec ouderftellen te zullen aantreffen; terwijl de gevoelens van
deskundigen zoo wel over veranderde lezingen zullen
verfchillen, als over de doorgaande fpelling uiteenloopen.
Doch niemand zal kunnen loochenen, dat deze uitgave verre
boven de beide vroegere te (tellen i s , en inderdaad met ge«
rustheid aan de beoefenaars van het Vriesch in handen kan
gegeven worden; terwijl de nieuwe fouten, die onder het
afdrukken weder zijn ingeflopen, en van wier talrijkheid de
breede lijsten der drukfeilen ten bewijze (trekken, zonder nog

ssn dfe andere te denken, welke in da aanteeker/ingen reeds
fcijtt verbeterd geworden, echter «iet van- dat belang zijn.,
dat men in het lezen daardoor vele moeijelljkheden ondervindt. Het ware te wenfchen g e w e e s t dat de Sc'hrij ver, in eenige
aanmerkingen, de regelen der fpelling .welke hij is gevolgd,-en'
welke'hij als dë doorgaande van G Y S B E R T j A K O B S opgeeft,
trad ontwikkeld. Gemakkelijker zou her dan v a l l e n , d e hoofd,
ïrefctei, waarin deze uitgave van dé vorige verfchik, te leeren
kennen, en d e r i v e te beoordeelen.'- Nu kan men alleen door
vergelijking en door het -lezen der" aanteekëningen den denktrant van E P K E M A te deren öpzigte te weten komen, waarvan ons zchtet vereenvoudiging als 'de hoofdregel toefchijnt te
ktmnen worden genoemd. Hij werpt, zoo veel mogelijk , onnootïïge letters, zoo wel vokalenals medeklinkers, w e g . N o g meer
fccd 'bij dit kunnen doen, wanneer hij zich niet'had moeten
üorrden aan dézen regel, dat G V J B R R T J A K O B S z e i f i n
•eenen tijd leefde, toen ook het Nederdnkseh met vele onïioödige ketters werd geTpeW, als b . v. de e en h, en dit
gebruik 'natuurlijk ook op bet Vnesch door hem was over.
febragr. Wil men voorts'eeilige eigenheden van E P K E M A ' S
fpelling", -men wete da'ri, -dat wij hebben opgemerkt, dat hij
Bnder anderen standvastig dé « « g e b r u i k t , waar dikwijls de
"dubbele o werd gebezigd, b . v. in boófchery, dat in de vroegere uitga-ven boofóhery is ; dat 'hij gewoon is de w te voegen
achter vokalen, waar dezelve i n d e vroegere uitgaven niet
gevonden w e r d , b . v. gattwin plaats van gau;4ni hij Fijnen
fpelt in plaats van Frjun, de w ' f t e l t in plaats van oey, i>.
v . buwtte, fluwtte, voor boeyte , ploeyte.
Onder de verbeteringen van den tekst merkten wij bij het lezen onder anderen
«ie volgende plaatfen o p :
}

"Bl. I . ed, E P K . reg, 8. Ltjave Here, veranderd in Ljeave
Heare.
— p
.. ii - . • 2 1 . Doz foo mj betjean — D«z fo [litstu]
my' bet jean.
— 5
,
1 8 . Hier heeft E P K E M A
te regt bra.
gearje gehouden, in plaats v"Sn bravearje. 'Wij herinneren
d i t , omdat wij wel eens boorden, dat bragearje eene drukfout zon wezen. Bij de tijdgenooten van G Y S B E R T J A K O B s was het een in het Nederduitsch •gebruikelijk
w o o r d , pralen beteekenende.
Zie het Woordenboek van
E P K E M A en het onlangs uitgekomen Uitlegkundig Wowt
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denhoek op de verouderde woorden van v. G. H O o f T , door
de tweede Klasje van het Injlituut uitgegeven, ad v. Voorts
heeft E P K E M A , zonder het overal aan te teekenen, de iaterpunctie, die er deerlijk in vroegere uitgaven uitzag, her*
fteld.
Zijne noten op de Latijnfche fragmenten der Friefche
Grammatica
zijn in het Latijn gefchreven. De Lyowerdera
Beta in het oud Vriesch zijn onveranderd gelaten.
In de Aanteekeningen,
welke van bl. 118—195 voortloop e u , zijn de kritifche aanmerkingen mede ingefloten. Deove»
rige aanmerkingen zijn van een' letter, en gefchiedkundigen
aard, en dienen voor h e n , die reeds eenige kennis aan het
Vriesch hebben, om moeijelijke plaatfen of tegenwoordig minder verfhanbare toefpelingen op zaken en perfonen op te hel.
deren. Gemakitelijk zou het .gevallen zijn, aan dezelve meer
uitvoerigheid te g e v e n , o f zelfs eenen meer over alles loopenden Commentarius te leveren; en misfchien zouden fommigen het zich wel hebben gewenscht, om daardoor fommige prozaïfche en•.peè'.tifche ftukken (.vooral uit G Y S B E R T ' S latereu leeftijd," toen hij z i c h , door zijne jammerlijke zucht
voor. koppelwoorden en flaaffche navolging van G A B B E M A ,
met opzet duister en gewrongen uitdrukte) te beter en te.
gemakkelijker te verdaan, Doch men zij dankbaar voor het
gegevene, hetwelk met eene fpaarzame, maar toch het noodige- niet onthoudende hand is uitgereikt. De aanmerkingen
zijn: alle zeer kort. Men vindt in dezelve bovendien aangehaald gezegden, uit oudere en latere dichters, die G Y S B E R T
of heeft nagevolgd, of met welke hij kan vergeleken wor.
den. Voorts verwijzen zij naar de Schrijvers, waar men meer
en naders vinden kan. Waar de verklaringen van anderen van
de zijne verfchiilen, verdedigt, E P K E M A de gronden voor
zijne uitlegging op. eene befcheidene w i j z e , gelijk hij de hulp
van andere lettervrienden, door het opgeven hunner hem m e degedeelde opmerkingen, gaarne en-dankbaar erkent. Hij
geeft zich niet toe aan uitweidingen over zaken en woorden,
die in zijn Woordenboek voegzame plaats vonden. Soms be*
vlijcigt Mj zich , op enkele eigenheden, van G Y S B E R T ' s ftijl,
en o o k , met een enkel w o o r d , op de fehoonheid van zijne
gedachten of uitdrukkingen, opmerkzaam te maken. Enkele
geliefkoosde denkbeelden,b. v. dat G Y S B E R T J A K O B S wel
degelijk het Latijn verftaau , hebbe , zoekt h i j , waar het te
pas komt, ook zelfs uit den aard zijner conftructie te bewfj-

zen;
In *t algemeen (trekken deze aanteekeningen ten bewijze van de kennis en vlijt des Schrijvers; terwijl zij voor *c
overige in een' gemeenzamen ftijl zijn ter nédergéfteld, zoo'
als wij ons verbeelden, dat de Heer E P K E M A dezelve iri
eenen kring van belangftellende vrienden bij eene curforifchë
lezing zoude mededeelen, zonder op de keuze der woorden
en uitdrukkingen veel acht te (laan. Plaatsgebrek verbiedt
o n s , proeven te geven, zoo wei Van de kritifche als uitlegkundige aanmerkingen.
(Het vervolg en Jlot hierna,)

Tafereélén uit de tijden der Kruhtogten.
11de Deel,
437

£ l

- f

Te Franeker,

Uit het Hoogduitsch.

hij G* IJpma; 18123.

In gr. Svos

3-6o.

"Wij hébben dit werk, bij de verfchïjriing des eerften deels,
met ruimte aangeprezen. En wij nemen van dien lof en aanbeveling, bij bet tegenwoordige, niets terug. Het is een dier
boeken, van welke wij de vertaling gaarne ien , die het mid.
den houden tusfchen bloot onderwijs, door weinigen alleen
g e z o c h t , eh vermaak, het éenige doel der meeste lezers en
leden van leesgenootfchappen. En hierom zal het niet alleen
te meer nut (lichten , maar bezit hét tévens de waardij en de
behoefte, om in onze taal te worden overgebragt. Het is
Zoo, wij hébben reeds veel over de kruistogten. Derzelver
gevolgen aangaande, is nog onlangs het ftuk van den beroemt
den H E E R E N aan ons gèfchonken, en verdiende misfchien
het Latïjnfche werk van onzen eigen' landgenoot R E G E N B O G E N ook wél eene Overzetting; en de gefchiedenis zelve
betreffende, die is door V A N K A M P E N , als een eigen j
oorfpronkelijk werk , aangevat geworden. Maar het tijdperk
en de gebeurtenisfen, van welke wij hier fpreken
zijn zoo
rijk, zoo vol van avonturen, zulk eene levendige fchifderij
van hartstogten en karakters, zulk een volle ftroom van belangrijke gevolgen, over wier overwigt in nut of nadeel te
redeneren v a l t , dat de p e n , zoo min als de leeslust, bijna
niet uitgeput raakt. Althans in den fpiegel, ons hier in dit
werk voorgehouden, vertoonde zich een groot gedeelte van
het opgenoemde aan onze oogen, met zoo veel levendigheid
en frischheid, darj wij bijna vergaten voor een tienmaal vertoond fchouwfpel te (taan.

TAFERF.ELEN UIT DE TIJDBP» DER KRUISTOGTEN.
B e dood van T A N C R E D O , deszelfs voornamen held» befloot her eerfte deel. B O U D E W I J N III moeVhet middel,
punt der befchouwing in dit tweede tafereel uitmaken ,• maar
er verloopt een aanmerkelijke tijd tusfchen evengenoemde
flot en zijne geboorte. Dit deel begint dus, vooreerst, met
eene foort van inleiding over de Ridderfehap der twaalfde
e e u w , en (bijzonder) de geestelijke Ridderorden. Dit is
eene zoo belangrijke en tevens grondige en naanwkenrige
fchets van dat onderwerp , naar ons oordeel, als hoogen lof
verdient. Maar ook het tweede hoofdfluk bevat nog eerst
een overzigt der gefchiedenis van het Koningrijk Jeruzalem.
tot aan den dood van Koning P U L C O , 1112-^-1143, den va
der van B O U D E W I J N I I I , die bij deszelfs dood de 14 jaren
naauwelijks kon overfchreden hebben. N u volgt dus eerst
nog, in hoofdft. I I I , de regering der Koningin, zijne moe
d e r , M E L I S E N D E , benevens zijne jeugd en opvoeding;
waarbij echter reeds krijgstogten, voornamelijk een avontuur
lijke en moeijelijke tegen B O S R O , van den jongen, even
I7j'arigen Koning, voorkomen, die thans reeds deed zien, wat
hij eenmaal worden kon. In het vierde hoofdfluk wordt ons
oog naar Europa teruggevoerd , om den nieuwen kruistogt, on
der Koning L o D E W I J K VII en Keizer K O E N R A A D I I , te
zien ontdaan en tot in Klein-Azië
te vergezellen, een voor
de kennis van ons werelddeel in dat tijdperk ganseh niet on
belangrijke blik. In V zien wij reeds den ongelukkigenafloop
van dezen t o g t , benevens eene befchouwing van den toeftand
der Franken in het Oosten. In VI komen, bij vele andere
gebeurtenisfen, in de afzonderlijke deelen des heiligen lands ,
inzonderheid voor den dag N O U R E D D I N , die groote en ge
vaarlijke vijarid der kruisvaarders, en de twisten tusfchen
B O U D E W I J N en zijne moeder, welke laatfle niet genegen
was, het gebied aan hem af te ftaan. Vervolgens regeerc hij ,
beleeft voor- en tegenfpoed, huwt met eene nicht des Griekfchen Keizers, en fterft, in 33jarigen ouderdom, hoogst on
tijdig voor de Frankifche zaken en het Koningrijk Jeruza
lem. Bij alle d e z e , en vooral bij de jongfte gebeurtenisfen,
fpelen voor het overige de geestelijke Ridderfchappen, reeds
genoemd, eene groote, fchoon juist geene grootfche rol,
daar hare heb- en heerschzucht, door Rome begunftigd, dik
wijls de fchoonfte ontwerpen deden te niete gaan , en over
bet geheel veel nadeel ftiehtten.

Letten wij nu op den boofdperfoon in dit verhaal,dezelve

is niet zoo luisterrijk, en vooral zoo vlekkeloos, als T I K *
C R E D O . Hij ftierf trouwens vóór de jaren der bedaarde
wijsheid, en het zijn grootendeels zijne kindscbheid en jongelingfchap , die ons ter befchouwipg -worden gegeven. Doch
vertoonde T A N C R E D O ons enkel de deugden der Ridderfchap zijner e e u w e , B O U D E WIJN is misfchien een vrij ei
genaardig, beeld van dien tijd, in het algemeen en van de
gunftiglte zijde befchouwd. Het was trouwens een jeugdige
tijd, waarbij de pas gevormde volken van het nieuwe Euro
pa zich voor het eerst vereenigden tot een grootsch beftaan,
gelijk voormaals (het is geene nieuwe vergelijking) die van
Griekenland tegen Troje. V u r i g , moedig, ridderlijk is de
Koning, die zich wel tot onregtvaardigheden laat vervoeren,
en menigmaal eene verkeerde liaatkunde v o l g t , maar altijd
het goede w i l , en te meer achting en ontzag verwerft, te
meer belangrijk en verdandig werkzaam wordt voor al de
flaten van het heilige land, hoe meer hij toeneemt in jaren.
Maar letten wij op al de andere zaken, perfonen en gebeurtenisfen, hoe veel goeds en kwaads vinden wij dan, —
hoe veel fchadeüjk vooroordeel, hoe veel dwazen twist, hoe
veel fchandelijke eigenbaat, hoe: veel heiligs en onheiligs jam
merlijk dooreen vermengd 1" Het is inderdaad verbazend, welk
eene uitgebreidheid en vastheid het vreemde , Europefche ge
bied in het hart van Azië had verkregen, door de overmagt
in den geregelden oorlog en door de oneenigheid zijner vij
anden zelve. Gemakkelijk voorzeker ware het voor d e , in
den flag onbewogene , Ridders van het Kruis geweest, die uit
gebreidheid en vastheid gedurig te vermeerderen. Maar hunne
eigene vijanden zijnde, of de fpeelbal van geestelijke heersch»
zucht en godsdienftige dweeperij, die op geene menfchelijke
wijsheid en regtvaardigheid letten, ondermijnden zij geftadig
den grond, waarop zij Honden; waartoe de ontzaggelijke
zwermen z e l v e , uit Europa aangekomen, maar meestal nut
teloos in ellende verfmoken , veeleer medewerkten, dan dat
zij zulks zouden verhinderd hebben.
Doch wij fchrijven -geen verflag van het gebeurde, maar
van het boek. Van hetzelve moeten wij nog zeggen, dat
hier zoo weinig de oppervlakkigheid gevonden wordt, van
den titel ligt verwacht wordende, dat zelfs de opgave des
tijds van voorname gebeurtenisfen telkens,in tamelijk uitvoe
rige noten, berekend en geftaafd wordt. Ook de Nederduitfcke vertaler beeft kier- wederom bet zijne bijgedaan, onder
%

anderen ter verfchooning of verheffing des karakters van deii
H. L O D E WIJK (doorgaans VII» maar een enkele keer I X
genoemd), die hier inderdaad in een zeer ongunflig licht
verfchijnt i en oorzaak was j dat de fchoone ontwerpen vatt
R A i M o N D , Vorst van Aptioehië j een waardig opvolger van
T A N C R E D O , voor de algemeené zaak geheel te nieta gin«
gen. Anders vindt de geleerde man, zoo. het fchijnt, weinig
aanleiding, om zijnen fehrijver tegen te fpreken.
Ën die gelooven wij niet aan zijne onoplettendheid of onkunde te moe*,
ten toefebrijveni Maar wel hadden wij gewenscht, dat hy
iri het rainbeduidende werk van het nazien der proeven een
weinig naauwkeüriger had kunnen z i j n , daar hier én daar
blijkbare drukfouten voorkomen, en dezelve elders, om dé
donkerheid van den z i n , door ons vermoed zijn. Op de eer.
fte en tweede geen acht hebbende willen flaan, lieten wij ooit
daarna de aanftipping n a , en kunnen ze aldus niet aanwijzen*
Trouwens, dit ftrekke maar, o m , bij eenen mogelijken her*
druk, daarop bedacht te zijn.

Poëzij van w, V A N L O G H E M. lïde Deel, Te Deventer,
] . de Lange. 1825. In Ivo* 174 Bh f 2 - :

bij

H e t eerfte deel heeft zeker hec verlangen naar dit opgewekt. Niet velen toch hebben van den werkzamen V A N
L o G H E M iets gelezen, dat hun zoo gebrekkig voorkwam 4
dat zij bijna niets voortreffelijks meer van hem verwachten
konden, zoo als het geval echter is met den Argus, ( N o . 5 )
toet opzigt tot de Proeve van Liederen van denzelfden Dichter, waarvan hij het tweede bundeltje niet eens heeft willen'
inzien, omdat het eerfte hem zoo tegenviel, dat hij er alleen daarom van gewaagt, dewiji de fteller van dit verflag
ook dat tweede ftellig heeft durven aanprijzen. Deze fchadmt
zich daarover nog niet voor de oogen van Argus; e n , waarl i j k , V A N L O G H E M heeft het zich niet Zeer adn te trekken , dat hij zoo weinig in den fmaak viel van P . R . Diens
taad aan onzen Dichter, om bij ten minfte zes natiën eersS
les te nemen, eer hij weder waagt zijne landtaal te willen verheerlijken, ftaat * met zijne opgave van d e vereischten eens Lierdichters, zoo als die wezen moet, al heel zónderling in dat Brusfelfché blaadje, waaruit menige brok iii
de fcholen zoude kunnen dienen, om den leerlingen fotitéü
BOÏSBEtCH,

1%<X6.

NO. 2.

F

te leeren verbeteren, indien die taal- en ftijlfouten van Ar~
gus niet al te zeer ,zelfs in der kinderen oog vielen. Gelijk
dit alreeds zijne onbevoegdheid bewijst, om over letter- of
dichtkundige onderwerpen mede te praten,veel min op hoogen toon te oordeelen; zoo wekt elders zijne kwaadaardige
fcherts, dat de Heer V A N L O G H E M ons tot in zijne flaap.
kamer, ja op zijn liuwelijksbédde geleidt, gewis de billijke
verontwaardiging van elk, die den gevoeligert, maar immer
kiefchen en zuiver zedelijken Dichter vereert. — Dit in-het
voorbijgaan, en voor rekening van den Recenfent, die ook
niet blind is voor de gebreken van V A N L O G H E M .
Zijns oordeels (trekt ook ïleze bundel den begaafden man
tot eere; en d i e , gelijk de:OlChter,'huisfelijken zin heeft,
voor Godsdienst en deugd , "Voor vadertond en volksgeluk ,
voor natuur en liefde g e v o e l t z a l zich hier regt verkwikk e n , en — doch dat weet me» Van V A N L O G H E M vooruit
reeds— de nafmaak doet het 'harte £oed. Achtentwintig (hikj e s , grooter of kleiner, en waarvan enkele reeds voord-eelig
bekend zijn, treft men hier aan. Aan de Moeder is de aanvang
gewijd; en elke moeder, en wie.eene moeder heeft of had,
zal hier met opgehevene , heilige aandoening lezen, en telkens met vermaak turen op het titelvignet. De oude Dienst,
maagd, ma het einde , verlaat men niet, dan met den wensch :
Mogten zulke (tukjes, met een fterfberigt van T E I S S È D R [ L ' A N G E in de Courant aangaande zijn dienstmeisje, en
dergelijke dito's, ook in dit Tijdfchrift vemeld , verzameld
worden, onzen dienstboden in handen komen, en ook in
dien ftand hét goede onzer eeuw doen erkennen !" HetTafereel
van een gelukkig Burgergezin is allerbekoorlijkst. Hier is VAN
L O G H E M regt te huis, en ongaarne zal men er van fcheiden. Geene vrouw zal hem zijnen lof aan de Mannen misduiden, en geen man in zijnen lof van der Vrouwen Grootheid
niet gaarne deeleu. De Maagd, welke ons de Dichter voorftelt, behage, vrij, algemeen, een da?rop volgend ftuk je
vervult ons met deernis 'over het lot van een gevallen meis
j e , na dac van TO L L E N S waardig nog te^kerlnen-.
Arme
Agatkel (het opfchrift) wie beweent u niet, en het wichtje,
dat ge achterlaat? Met wat ander gevoel Vermaakt men zich
bij dat vriendelijk Befje, dat getiteld i s : Mijne lieve kleine
Meid!
Tot deze zelfde foort brenge men o o k , behalve de
huisfelijke Conflitutie (regt aardig), hst afvallen der liloemen,
de geknakte Korenhalm , en Licht en Schaduw; ftukjes, welke anders V A N L O G I I K M als den Dichrer der Natuur

leeren k e n n e n ; doch allerwegen bewijst h i j , z o o door zinfpelingen, als door welaangebragte vergelijkingen en beelden, zich den zoodanigen. De tweede zang is aan de Natuur opzettelijk gewijd, en harer waardig den Schepper
prijzende. Men zie ook het Klimop. De Tranen en het Gevoel van eigen Waarde getuigen mede van 's mans edelgeyoelend hart. Tot de ftukjes van meer regtftreekfche zedelijke en godsdienflige betrekking behooren Medegevoel, liet Mededeelen, het Verjchiet ,het Schild der Onfchukl, maar vooral de Rimpels. De vrienden des Christendoms, ja ook van
deszelfs uitbreiding onder de Heidenen, zullen in het reeds
genoemde vers, de Mannen, 'smans ingenomenheid ook mee
het laatfle met genoegen lezen. Zijn Christenhart fpreekt
met nadruk in den Lof van G E E R T G R O O T E , en in den
Lof der Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, en van haren eerwaardigen Stichter,
beiden den Nederlander kenmerkende, die ook Sint Nikolaas bezingt. (Jammer, dat de R e dacteur geéne ' plaats heeft; anders lieten wij de prefenten
eens kijken, die hier g e g e v e n worden, tot aan C A P A D O S É
toe!) Aan hen, die de l'rijheid en de groote Mannen vaii
Nederland lasteren, ftaat ook een hartig vadertandsch woord ;
en men kent, eindelijk, den volksvriend, om van de Omwen.
telingen niet te fpreken, aan hetgeen hij over de Uollandfchs
Zindelijkheid en de dunne Kleeding zegt. Zegt het v o o r t ,
Moeders en Meisjes !
Zoo flipte Recenfent met vermaak den inhoud aan dezes
bundels. Hij moet dien prijzen, prijst hem aan, dankt de'n
hem onbekenden Dichter, en verblijdt zich. J a , om des vaderlands en der zedelijkheid w i l l e , maar ook om der kunst
en des goeden fraaaks wille verblijdt- hij zich. Van geeae
fortering onzer Dichters een liefhebber zijnde , is het hem
tot genoegen, dat V A N L O G H E M , waarin dan ook verfchillende van anderen, en bij anderen ten achtere geoordeeld,
of ook dezen of genen vooruit geacht, goed zingt op zijne
wijs* en wien dié wijs mishage, wél nu — er luisteren er
genoeg met lust naar ziïlfce toonen !
De Recenfent' heeft ook aanmerkingen, die hij daarom den
Dichter zeiven befcheiden maakt, omdat hem dit z ine belangftelling in de volmaking van zulke talenten gebiedt, en
hij gelooft zich niet te misrekenen, wanneer hij denkt, dat
zijne aaumerkingen even befcheiden opgenomen e.i gecoecst
zullen worden.
F 2
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Te gekunfleld komt hem vaak de zamenftelling der volzin*
nen v o o r en de plaacfing der woorden , en door die conftruc-

tie lijdt de eenvoudigheid, duidelijkheid en vloeibaarheid wel
eens. Ook zijn fommige uitdrukkingen niet gelukkig, is
de verfificatie nu en dan droef, en de zuiverheid der taal
niet altijd geëerbiedigd. De Iaatde regel, op bl. 5 , luidt:
En grijpt eens gieren klaauw, ais naar hun bloed hij dorst;
d. i., wanneer een gier dorst naar het bloed der kiekens. Dat
het onderwerp (hij) achter het voorwerp (hun bloed) en het
gezegde (dorst) achter beiden k o m t , is af te keuren. — Op
bl. 6 vinden w i j : Zou zij (de moeder) den dood, wanneer hij
dreigt en lijdt kaar kind, ontvlugten?
Eene comma achter
dreigt had iets verholpen; maar de regel blijft gebrekkig. —
Wat is het oog der ziel? (bl. 7 . ) Wij meenen, het verHand, of de rede, maar, van deszelfs gloed lezende, die , in
den ouderdom niet verdonkerd, nog flonkert voor de kinderen, vermoeden w i j , dat de Dichter het oog des ligchaams
bedoelt. Duidelijk zijn althans die regels niet; ook niet bet
terftond volgende: maait hij ezv. De orkaan die ( b l . 1 2 )
huilt en maait, en ( b l . 16) met reus en dwergen /peelt, is
niet gefchikt, om ontzetting te baren. — De geleerdheid, die
(bl ,2s) geene vleugelen had, en de domheid, die aan het vernuft geen vlerk liet, behagen zeker den Dichter, bij nadere
befchouwing,niet, zoo min als (bl. 2$)het beekje, dat,na 't
flingren door het woud, der weiden groen en 't halmengoud, mtt
andren zich vereent. — En vindt ge er elke tint in niet (bl. 33) ,
e n ( b l . 106) deze beide regels: Der jeugd, fchoon voor 't genot gefchapen, ook fchieten zij (de tranen) reeds vroeg in '/
oog; regels, z o o móeijeliïk te l e z e n , als ( b l . 116) ontworfielt V wichtjen aan uw" fchoot, en ( b l . i?g") list loert Vgunjiig
tijdjlip af. Dit moest in geen dichtbundel van V A N L O G H E M hinderen; want, fchoon het waar zij , dat men bij vele
fchoonheid niet al te naauwlettend zijn moet, daar hindert
toch elke misftand het ergfte.
De waardige Dichter oogde vele aanmoediging, het P a bliek, waarop hij lang nog w e r k e , ten bestel
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(Vervolg van bl. 618 des vorigen jaars.)
Het Kasteel Kenilworth. In III Deelen. Met Platen. Uit het
Engelse fi. Te Amjlerdam, bij de Gebr. Diederichs. 1825.
In kl. Svo. Te zamen 842 Bl. f 7-50.
. A l w é é r een roman van den beroemden man geheel uit, ter»
wijl nog ten minde twee half zijn verfchenen. Als de pan
eens aan het glijden e n , wat het ook z i j , aan de orde i s ,
dan kan men er maar niet te veel van leveren. Dit tegen»
woordige ftuk bezit, naar ons oordeel, de voortreffelijkhe
den, maar ook de gebreken van zijne foort in eene hooge
mate.
Het is uit den tijd van Koningin E L I Z A B E T H ; de
ze beroemde Vorftin, haar gunfteiing L E I C E S T E R , haar
hofgezin enz. enz. beflaan er een groot veld in, en worden er
zoo levendig, zoo karakterkundig, j a , v o o r zoo ver wij kunnen
oordeelen, ook juist historisch in geteekend, dat dit niet km
nalaten den liefhebber der gefchiedenis groote deelneming in
te boezemen. Bovendien is het zeer levendig, afwisfelend en
wegflepend gefchreven, hetgeen den mingeoefenden en belang,
{tellenden in de Engelfche gefchiedenis mag behagen. Maar,
het hoofdverhaal zelve is treurig; de meeste karakters zijn
flecht, en dikwijls gemeen. Ellendige fprookjes, zoo als
wel het tijdvak dezer gefchiedenis medebrengt, maar die dan
toch den befchaafden en verftandigen lezer wel eens vervelen,
zijn er rijkelijk doorgeftrooid; en fomtijds neemt de vertaler
zelf inderdaad te zeer de rol van een' ligtgeloovige aan, die
al de gewaande kuren van kwakzalvers en duivelskonltenaars
maar niet zoo ftout verwerpt. Het valt moeijelijk te beflisfen, of alles naar het leven, of liever naar waarheid, getee
kend i s ; maar dikwijls twijfelen wij er toch aan, en vonden
althans de waarfchijnlijkheid (Je vrat' n'est pas toujours vraifemblable) niet altijd in het oog gehouden. In één woord,
men heeft gezegd, dat S C O T T gewoon was het geheel te
vervvaarloozen, om enkele partijen te doen uitkomen het kan
zijn, maar wij houden van zulk eene handelwijze niet, en
moeten bekennen, ons, om de balletjes, deze vreemde foep
lju en dan wezenlijk als tegengegeten te hebben.
;

Ziedaar misfchien alweer lastering van den heiligen man,
gelijk men het gevonden heeft, dat wij'de plaats van motto's,

boven elk-hoofdfhik , mede aan zeker verlangen des autheurs
toefchreven, om zijne wonderbare belezenheid in oude en
nieuwere poëzij te doen kennen. Doch wij gelooven nu
eenmaal aan geene heiligen of volkomen wijzen zelfs, en ftaan,
j a , dikwijls verbaasd over bekwaamheden of deugden, ook
over het talent van den doorkundigen Engelfchen dichter,
maar vinden overal het menfchelijke naast het goddelijke. De
uitgevers van dit werk hebben, dunkt ons, verreweg best
gedaan, dat zij genoemde motto's in het oorfpronkelijke, met
eene bloot letterlijke vertaling, hebben gegeven. Nu "heeft er,
die Engelsch verftaat, ten minfte wat aan, en de anderen
misfchien ook nog meer, dan aan
Hechts niet meester.
lijke verzen. Ook de overige vertaling is tamelijk los en
zuiver; enkele vergrijpen tegen S I E G E N U E E K , en zelfs
tegen de taal, zoo als het Duitfhe AANSTRENGING , niet te
rekenen. Masr het papier is Hecht, en de vele Duitfche
plaatjes, anders fommige gansch niet kwaad, zijn éene ware
vlag op eene modderfchuit
Of het om deze vlaggetjes is ,
dat men zulk een klein formaat gekozen hebbe, weten wij
niet; maar het fpijt ons , om de liefhebbers, die nu geene
evenredige verzameling van 's mans vertaalde werken kunnen
maken.
Guy Mannering,
of de Sterrewigchelaar. In II Deelen.
Groningen, bij W. Wouters. 1824—25. In gr. 8vo.
zamen 701 Bl. f 6-1
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Wy
worden hier wel weder geleid door Schotland en in
deszelfs ruwe en woeste (treken, echter nu niet bij de vroe
gere inwendige oorlogen en rel giecwisten.
Gevechten en
moorden, evenwel , komen ook hier wederom genoegzaam
v o o r ; maar fmokkelaaps en omzwervende heidens zijn hier de
acteurs bij deze bloedige bedrijven. Het romantisch tafereel
behoort wel niet toe den tegenwoordigen, maar ook niet tot
zoo vroegen tijd, als die van 'smans r.eeds vermelde werken.
Deze boekdeelen hielden ons echter niet minder aangenaam
b e z i g ; de lmwelijksgefchiedenis, waarop het toch altijd nederkomt, is zoodanig gefchreven, dat zij de aandacht boeit;
e n , offchoon wij al vroeg de eindelijke ontknooping en oplosfing mogten gisfen, hinderde dit ons geenszins, daar desniettegenltaande de gefpannene verwachting en de belanguolJing tot het einde toe wordt gaande gehouden. Sterrewig-

chelarij is hier, zoo als de titel vermoeden d e e d , de hoofdzaak niet; alhoewel eene horoskoop, m,e»st uit fpotternij getrokken , en de zonderlinge uitkomst van d e z e l v e , zoo wel als
van de waarzeggerijen van een vreesfeiijk, o u d , Heidensch
wijf, het nadenken zullen opwekken van zulke lezers, die
aan dusdanige ijdele kunften nog eenige"waarde hechten.. Wij
weten echter n i e t , of zulk eene fchikkingnnar oude volksgevoelens wel veel nut kan ftichten, en zouden liever z i e n ,
dat men er z i c h , ook in romans, van onthield.
Het hart van Mid - Lothian, «f de Gevangenis van Edenburg. Ijle en llde Deel. Te Groningen + bij W. van Boekeren. 1825. In gr. %vo. Te zamen 7 1 6 Bl.
f6-:
Het voorberigt maakt den lezer met A ' C W A L T E R S C O T T
bekend , voorbedachtelijk aanvullende hetgeen bij ons gegeven berigt te dezen, toen wij de Ivanhqê aanmeldden, ontbrak, en tevens het ongegronde onzer i^eds gedachte beden,
king ten aanzien der opfchriften of mottos moetende aanwijzen. Wij willen er geen harnas voor aantrekken; ieder heeft
zijne eigene wijze van zien , en in zijn gevoelen is de Heer
vertaler en voorredenaar, K O S T E R H E N K E , even vrij als
wij. Het hart van Mid Lothian is de gevangenis z e l v e ; het
verhaal dat van een oproer, bij hetwelk men deze gevangenis openbrak, en eenen man ophing, wien Koningin K AR O L I N A (Regentes van het Koningrijk, gedurende de uitlandigheid van G E O R G II) genade had verleend. He aanvoerder
en hoofdaanlegger Van dit oproer is een der hoofdperfoneti bij
deze gefchiedenis: voorts E F F I E D E A N S , een door hem
ver eid meisje, dat nu aldaar op vermoeden van kindermoord,
waaraan zij echter onfchuldig i s , gevangen z i t , en reeds ter
dood v-roordeeld i s , als het ongelukkig flagtoffer der w e t ,
die de doodftraf bepaalde , ook zonder bewijs der misdaad,
omdat zij hare zwangerheid aan niemand had ontdekt. Het
verhaal is zeer onderhoudend , fchetst het volkskarakter in
de fprekendfte trekken naar het leven , en vertoont den hevigen geest tegen de Bisfchoppelijke kerk in dien tijd, en het
puritanismus van den toenmaligen Presbyteriaan. Meer zeggen wij niet van het verhaal, om den lezer», zijn vermaak niet
te bederven; en dit weinige zal genoeg zijn ter meer gemakkelijke herinnering, want wij wachten nog een deel,
daar wij hier de zuster der ongelukkige te Londen laten ,
werwaarts zij te voet gereisd w a s , om genade te verzoeken.
1

Voor *t overige kunnen wij ons wel vereenigen met het
getuigenis van c - t . H Ü F E L A B D , ons door den uitgever
medegedeeid, dat deze foort van Romans wegens derzelver
zedelijkheid zonder zwarigheid, en wegens de daarin vervatte
groote wereld- en menfchenkennis met groot nut, in handen
van liet fchoon genacht kunnen gegeven worden.
Ete Oudheidskenner,
Ijle en IIde Deel. Te Groningen,
W , van Boekeren. 1825. Te zanten 528 Bl. f 4 - p o .
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deze roman is nog onvoltooid, en, even als de vori
ge , munt zij uit door karakteristieke teekening der volksze
den,
treffende fchildering van ruwe natuurtooneelen, en
voert, tnisfchien enkel als epifode, eenen goudzoeker ten
tooneele, ter proeve van de kracht der bijgeloovige ligtgeJoovigheid; terwijl de fchrijver verzekert, dat dit verhaal op
eene werkelijk gebeulde daadzaak gegrond i s , en dat hij zelfs
zeer onlangs nog fterkere proeven had van dusdanig bijgeloof.
Indien de l e z e r , bij het volgend deel, den draad der gefchie,
denis mogt zijn kwijt geraakt, diene te zijner herinnering,
dat aan het eind van het tweede deel de bedelaar is gevangen
g e z e t , de in het tweegevecht gewonde officier buiten ge
vaar, de onbekende, die hem wondde, gelukkig ontvlugt,
en de fchoone is. A B I C L L E nog niet is verzegd. Dit moge
tot het doel genoeg zijn; terwijl wij den lezer dezer inge
wikkelde , maar anders niet onaardige, gefchiedenis veel ver
maak wenfchen.
Dan, hoe hebben wij het met de vele Romans van W A L 
T E R S C O T T , waarvan wij er nu hier wederom vier hebben
aangemeld. Met dezen roman voltooide hij, naar het voorber i g t , eene reeks van verdichte verhalen, //rekkende om de ze.
den en gewoonten van Schotland in drie vetfehillende
tijdper
ken voor te jiellen. Waverley bevat den leeftijd van onze ou
ters, Guy Mannering dien van onze jeugd, en de Oudheids
kenner heeft betrekking tot de tien laatfte jaren der achttien
de eeuw. En aan het flot neemt hij een dankbaar affcheid van
het Publiek, als iemand, die waarfchijnlijk niet van nieuws
als Schrijver naar deszelfs gunst dingen zou. Nam dan een
andere romanfchrijver zijne afgewevene taak , en daarbij zijnen
naam, weder op ? O f heeft de zoo rijkelijk hem bewezene
gunst van het lezend Publiek 's mans fchrijflust van nieuws
opgewekt? Het is ons een raadfel; althans wij zagen weder
om verfcheidene, zoo wij meenen latere, werken in de nieuws-

papieren ter vertaling, of ook reeds vertaald, op zijnennaan
aangekondigd. Nu echter leggen wij de pen wegens hen»
hier neder, daar onze voorraad van tot dusverre ontvangene en nog al lijvige boekdeelen eindelijk is opgeruimd; ter
wijl wij de volgende deelen der twee laatst door ons aange
melde werken met verlangen wachten, bij welke wij gaarne
eene korte proeve geven willen van 'smans eigene en waar
lijk onderhoudende fchrijfwijze, ten zij weder een zoo op^
gehoopte voorraad van 's mans arbeid ons daarvan moest te
rughouden.

Geen Verdichtfel. Een Verhaal op ware Gebeurtenisfen ge
grond. Uit het Engelsch, naar den vijfden Druk. Door
A D R . V A N D E I N S E , Predikant te Oostende. Ilde Deel.
Te Amflerdam,
bij G. J. A . Beijerinck. 1824, In gr. Bvo.
258 Bl. f 2 - 1 0 .

Gelijk wij verwachtten bij onze aanmelding van het eerfte
deel, (Julij 1824) zoo ontvangen wij nu de gefchiedenis der
bekeering van den afgedwaalden, immers ver afgedwaalden,
zoo al niet geheel ondeugenden jongeling. Deze bekeering
kwam echter zoo fpoedig niet, als wij die wel verwacht
hadden; zij volgde intusfchen, en was volkomen. Poft varios cafus, die men in het boek zelve lezen mag, kwam hij
van over z e e , geheel verbeterd, als een zeer edel mensch,
terug. Wij moeten echter onze vroegere aanmerking herha
len. Er is ook hier veel overdreven, en alles ademt voor
ons te zeer den geest van het piëtisme der Methodisten. Maar,
wie kan dat helpen? Wij lezen immers geen verdichtfel?
Nu ja! — en het werk beleefde in Engeland zijnen vijfden
druk. O f dit bij ons het geval worden z a l , betwijfelen w i j .
Er is veel goeds in; dus mogen wij het lijden, Echter vree
zen w i j , dar. het meer godsdienflige menfchen voor de R o manlecture winnen z a l , dan wel gewone Romanlezers voor
den Godsdienst, Maar waarlijk , het werk zal ook bij ons
wel zijne lezers vinden;het kan ook bij fommigen nut doen,
en wij hopen, dat dit het geval bij velen wezen zal. Het
verhaal is zeer onderhoudend.

Het Kasteel Rozenlust,

of de Familie Relnhart.

Te Gronin

gen, bij J. Oomkens. 1825. In gr. Si'o. 320 Bl. f 2 - £0.
B i j liet in de hand nemen van een' vaderlandfchen roman is
ons verlangen altijd, daarvan zoo veel goeds te zeggen als
maar mogelijk is; maar wij verlangen dan tevens-te kunnen
verzekeren, dat het werk boven foortgelijke vruchten van
•citheemfchen grond wezenlijk uitmunt. Van dit Kasteel Rozentust kunnen wij echter niets anders zeggen, dan dat het
uitmunt boven foortgelijke Duitfche produkten, welke men
beter onvertaald l i e t , en dat het met het middelmatige van
vreemden grond kan wedijveren. Doch hem, die in dit vak
niets verkiest te lezen dan hetgeen neer voortreffelijk i s , zal
het niet voldoen. Het vernaai heeft niets bijzonder treffends ,
de gevallen boezemen geene groote belangftelling i n , en wij
ontmoeten hier geene onverwachte oiuknooping, of iets bij
zonder aandoenlijks. Het zijn zoo de gewone voorvallen in
het jeugdige leven, die dan met het huwelijk eindigen. Ja,
Hien vindt hier ook zoo het een en ander uit de vaderlandfche gefchiedenis; ook eenige plaatsbefchrijving , (zoo als
h e t namelijk was in het midden der vorige eeuw.) En dit
alles kan men vlugtig, zonder veel infpanning, maar toch ook
zonder verveling, lezen. Nu en dan was ons echter het ver
haal te langwijiig. Kortom , het is een verhaal, waartoe wei
nig genie behoort, en dat ieder eenigzins knap man, tusfehen
zijn middagflaapje en de thee, zeer wel even goed fchrijven
kan. ^Wij kunnen het niet gebeteren, maar moeten de waar
heid zeggen, hoezeer wij dan ook misfehien noch den naatn
des Schrijvers (of der Schrijffter?) noch iets verders van de
Familie Reinhart zullen vernemen, waarop, bij een gunftig
onthaal, anders hope was. — N u , in het werk is niets
onzedelijks, en de Schrijver heeft zich bevlijtigd om te doen
Zien, dat de deugd beloond wordt en de ondeugd hare billy,
ke draf ontvangt. In Leesbibliotheken der Maatfchappij Tot
Nut van "t Algemeen, voornamelijk voor nog minbefchaafden
ingerigt, zouden wij aan dezen roman gaarne eene plaats ge
v e n ; hij vordert geen diepzinnig nadenken, e n , hij moge
a l , als kunstgewrocht, geene bijzondere waarde hebben,men
kan hem toch met genoegen lezen.

M A R I A , of het Legaat. Geen Roman. Door de Pertaaljler
van F I N E L O N ' S Godsdienflige Befchouwingen. Te Leyden, bij de Wed. D . du Saar. 1825. In gr. Bvo, 153 SI.
/ i - 80.
JJoor de Vrouwe vertaalfler van F E N E L O N , vertrouwen
w i j , zelve gefcbreven; zij heeft, naar het voorberigt, de
beide hoofdperfonen, M A R I A en C H A R L O T T E , zelve gekend. Tusfchen F E N E L O N ' s Befchouwingen en dit boekje
vonden wij intusfchen geen punt van vergelijking; en ware
het niet van eene vrouwehand, dan zouden wij denkelijk
z e g g e n , dat ons publiek h e t , zonder merkelijke fchade, wel
had kunnen ontberen. Het is het verhaal van eene verwonderlijk fpoedig opgekomene, zeer llerke vriendfchap, tusfchen twee meisjes van godsdienftigen z i n , die echter, bin.
nen zeer korten tijd reeds , door den dood van M A R I A werd
opgelost. In eenen zoo korten tijd kon hare briefwisfeling
niet veel belangrijks voor het publiek opleveren. De zieke
M A R I A ontaardde aan het einde op de zonderüngfte w i j z e ,
zoodat zij niet meer dezelfde, niet meer de beminnelijke
M A R I A was. C H A R L O T T E zat toen bij haar niet meer
als bij eene vriendin, maar als bij een w e z e n , haar door deze dierbare vriendin ter verzorging nagelaten. In de overdenkingen en zelfbeproevingen bij het lezen van het Nieuwe Tes»
tament, welke hier voorkomen, is het een en ander, dat wij
lief en zoet mogen noemen. En uit dit boekje is vooral,
blijkens de voor- en narede, te leeren: I » . Dat befchaving van
verftand en hart niet bij uitfluiting verknocht is aan eene
aanzienlijke geboorte. a°. Dat niet alleen fchoonheid en bevalligheid, maar ook de vermogens van den geest geen onverliesbaar eigendom zijn. — Deze waarheden kan men hier,
volgens den titel, door eene daadzaak bevestigd zien.

Dwalingen en Vooroordeelen , beftreden door j . B. S A L G V E z .
Uit het Fransch naar den derden Druk. Te Leeuwarden,
bij Steenbergen van Goor, 1824. In gr. 8vo. XVIII en
221 bl. ƒ 2 - 40.
„ l*JLiine poging met dit b o e k / ' zegt de Schrijver, „ w a s ,
op een' vrolijken toon, miskende waarheden te verdedigen,

en tegenover het duistere bijgeloof de heldere fakkel der rede
t e ontfleken.'* N u , daartoe meenen w i j , met verlof, den
Franschman nog niet van noode te hebben. Hij zelf bekent,
dat zijne onderneming de ondankbaarfte taak is onder men.
fchen, die zich zoo gaarne aan de dwaling overgeven, en
door vooroordeelen zich beheerfchen laten. Wat ondernam
hij dan ; of hield hij zijn werk voor meer verlichten en vrijer
denkenden noodig? Wij zijn van meening dat men beter
doet, dwaling en vooroordeel niet regtftreeks te beurijden,
maar, met wijs beleid en moed, waarheid en wijsheid, nuttige wetenfchap en fmaak voor het goede en fchoone te ver»
fpreiden, waardoor dwaling en vooroordeel van zelve verval,
len. Brandflichten is anders ook verlichten, en, zoo, als z e ker puntdicht zegt, „ men fluite de luiken open, maar be»
hoeft de glazen niet in. te (laan, om licht te geven." D e
Vertaler, echter, oordeelt de taak , die s A L G U E Z op zich
nam, zeer loffelijk, en wij laten hem dit gaarne zeggen.
Maar wij bejammeren h e t , dat hij niet nog iets meer heeft
gedaan, d a n , in korte aanteekeningen, het een en ander, dat
riet naauwkeurig of dat oppervlakuig was gefield , verholpen.
Wij bedoelen de niet altijd gelukkig aangebragte fchens. Wij
hebben er niets tegen, dat de dwaling in eene belagchelijke
gedaante worde voorgefteld; maar wat heilig en eerwaardig
i s , moet daarbij niet lijden. Loszinnigheid zij tegen vele
wanbegrippen en vooroordeelen een antidotum; maar zij is
een nog erger kwaad. Wij vonden daarom de aardigheid, die
zich de Vertaler bl. X V I I I veroorlooft, ook aanftootelijk ,
zoo wel als'de manier, op welke de Schrijver omtrent fom,.
mige zaken verkiest grappig te zijn. Wij willen geene voorbeelden bijbrengen.
Intusfchen is het waar, dat dit boek onderhoudend gefchre*
ven i s , en den Schrifver vele belezenheid en eene doorgaans
wèl gebruikte oordeelkunde ten dienfle flaat, Van zijne bele,-zenheid gewagende,hebben wij het oog op de vele gefchiedkundige ophelderingen, welke men hier aantreft.
Wij geven de onderwerpen o p , die men hier, enkele echter zeer k o r t , behandeld vindt: Verbastering van het Mensch.
dom. Droomen. De Koepokken. De Invloed der Verbeeldingskracht bij de (zwangere") Vrouwen. Buik/prekers.
Gelaatkunde. De Reg ter- en de Linkerhand. Het Niezen.
Amazonen. Gebogchelden. De Tempelieren.
Onbrandbare Men*
fchen. Vernuftige Kinderen,

O f wij nu nog in onze taal behoefje hadden aan teregtwljïing onzer begrippen aangaande deze onderwerpen, en wel
b . v. de Amazonen, de Tempelieren en dergelijken, laten wij
den lezer zeiven beoordeelen. Dit boek moet zijn eene uit*
gelezene verzameling uit de drie deelen, uit welke het werk
Van S A L G U E Z beftaat. Misfchien komt er nog wel een
tweede deel, waarin dan ook wel eenige oorfpronkelijke, o n .
zen landaard bijzonder eigene, dwalingen en vooroordeelen
konden ter fprake gebragt worden , of ook eenige, aan den
Schrijver ontfnapt.
Wij hebben dat voor ons niet noodig)
maar krijgen dan o o k , hopen wij , iets ter lezing over het
vooroordeel, dat een boek vertaald moet z i j n , om zich té
kunnen aanbevelen.

Het hedendaagsch Rome, of Zeden , Gewoonten, Ceremoniën,
Godsdienst en Regering in Rome. Naar het Fransch vatt
S A N T O D O M I N G O . Te Leeuwarden, bij H . C , Schetsberg. 1825. In gr. üvo. a$Q BI. ƒ 2 . 4 0 .

iSanto Domingo is een verzierde naam; de titel van het
oorfpronkelijke is Tablettes Romaines; het boek is kennelijk
gefchreven met oogmerk, om de Franfchen tegen Rome, efl
al wat van Rome k o m t , te waarfchuwen ; het w e r d , op aanzoek van den Paufelijken Nuntius, in Frankrijk verboden. Er
beftaat geene reden, waarom men, over het algemeen, aan de
hier vermelde daadzaken zou twijfelen; wij gelooven deze
niet flechts om derzei ver hooge waarfchijnlijkheid, maar zij zijn
o o k , meenen w i j , door anderer getuigenis genoegzaam, en
finds lang, bevestigd. Het is aangenaam, hier nu zoo alles
bijeen te vinden nopens het verchristend Heidendom, en het
werkje toont een' kundigen en onderhoudenden Schrijver.
Over den titel hebben wij eene fraaije plaat van het Forum
te Rome, en op denzelven geven eenige krachtige dichtregels van v O L T A 1 RE al aanftonds te kennen, welk een
wind hier waaijen zal.
„ Men betracht hier ( i n Rome") den Godsdienst minder om
zichzelven, dan wel om anderen. Men gaat naar de mis,
naar den vesper, zoo als men foms aan vervelende lieden een
b e z o e k , uit beleefdheid, geeft. Ook zijn er v e l e n , die alleen in de kerk gaan om even gezien te worden, en die.,
o m z o o t» fpreken, bij tnzen lieven Heer, even als bij d e
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Heeren die en die, een kaartje afgeven." Men zou zich vergisfen, Zoo men tot eenige meerdere godsdienftigheid bij het
gemêene volk befloot, omdat men op de hoeken der ftraten
kruijers en fchoenpoetfers gebeden en Lkanijen hoort aanheffen, en voorbijgangers daarbij ziet ftilftaan en medezingen;
want dit alles wordt door de Policie betaald. „ De regering
denkt, dat het gemeen gemakkelijker te leiden i s , naar mate
hetzelve dommer wordt, en verzuimt niets om dit heerlijk
doelwit te bereiken."
„ De Roomfche kerk bëfchouwt alle volken als groote
kudden, die gefchapen zijn om naar het welgevallen des herders gefchoren of gevild té worden. Bij haar is de gouden
hefboom en die van A R C H I M E D ES dezelfde. De gunst der
kerk wordt flechts over dezulken, die haar wèl betalen kunnen, uitgeftort. Voor geld kan men de grootfte misdaden,
als moord, meineed, enz. uitoefenen.
Er beftaat in deze
heilige ftad een tarif, de tax, van de apostolifche kanfelarij
genaamd, waarop men naauwkeurig den prijs van elke misdaad vindt aangerekend." Wij gaan de kerk der Flagellanten
voorbij , en willen ook niets zeggen van de naïve enfchrandere aanmerkingen van den Japannees, met welken de Schrijver den Godsdienst bijwoonde, enz, e n z . , maar haasten ons,
nog een woord aan te Hippen van de wonderwerken. „Heeft
r* u M A gefprekken met de Nimf E G E R I A gevoerd , bijna alle
Pausfen hebben of met de H. Maagd, of met de Heiligen, of
vxt God zeiven gefproken." En wie lesfen in de wonderwerken
ïfemen w i l , moet naar Italië gaan. „ Het NIEUWE Rome heeft tot
het OUDE gezegd •- Moeten er wonderwerken zijn,om u te overwinnen , dan zal ik u helpen. Dan tullen niet f echts de Heiligen ,
maar Ook hunne ftandbeelden , hunne beeldtenisfen , hunne been.
deren, en de beenderen der dieren , die hen gediend hebben,
wonderen doen, om eenen Godsdienst te handhaven, die zelf
een wonder is, en die bewijst, hoeveel de hef hoornen van vrees
en hoop, in bekwame handen, op den menfchelijken geest vermogen"
Bij het graf van den Jezuit, L O D E W I J K DE G O N Z A G A ,
ontdekt men eene fchuinfche opening om brieven te ontvangen.
Di* post van den dood vertrekt ieder oógenblik. Maar men
moet den brief frankeren,
door er een geldftukje van omtrent 3' ftuivers waaide bij te doen. Op feestdagen is het druk
aan dit postkantoor. O f de Heilig de brieven beantwoordt,
daarovw verrchilleü de geleerden. — In een gefprek mee
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eenen geestelijken verklaart onze Schrijver den H.
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N I D S van Padua voor den grOotflen wonderdoener. In de
kerk te Milaan zag hij op eene fchilderij , hoe een muilezel
zijne haver verliet, om geknield den heiligen ouwel te aan
bidden , en hoe een ketter door dit wonder bekeerd werd.
O o k , hoe die heilige man de bijen beval, eenen klomp was
te maken , ten einde 'de hostie, welke bij ongeluk in den
modder gevallen w a s , er in te doen. De bijen gehoorzamen
en dragen de hostie hemelwaarts. „ Ik z o u , " zegt de Schrij
ver, „ meer wouderen kunnen aanhalen; maar dat van den
muilezel verzekert den Heilig de overwinning op alle zijne
mededingers."
Men zal gaarne gelooven, dat onze vriend geen vriend
van üe'Jézuiten
is. Maar wij kunnen hém in alles, en bij
de vele hier voorkomende godsdienftige aardigheden en plegtigheden, niet volgen. Dit ééne echter nog, om ons volko
men te doen zien, wat de Godsdienst in Italië i s : „ ,De Na.
politacnfche (vrouw) fielt zich , om voor alle gevolgen eener
ongeoorloofde verbindtenis zeker te z i j n , onder de befcherming der heilige Maagd, en z e g t : la Madonna mi aiutal
(De heilige Maagd helpe mij!) De Romeinfche zeggen : la
Madonna m' pardona ! (De heilige Maagd vergeve mij!) Zoo
vereenigt de eene den Godsdienst met hare liefdesgevallen als
trooster; dë andera maakt er hare medehelpfter van. De eene
geeft zich aan de levendigheid harer begeerten en de vervoering harer driften over, in tegenwoordigheid van het onge
dekte Mariabeeld; de andere draagt naauwkeurig z o r g , deze
fchilderij te bedekken. Eene jonge Romeinfche, welke dezen
pligt vergeten had, rukte zich uit de armen haars minnaars,
om den fiüjjer over dit heilige beeld te hangen.
Verfchrikkelijk zijn de verhalen, en wij vreezen dat zij
echt zijn, van de ftoutheid der roovers in den Romeinfchen
Staat; maar vooral van de verdragen met dezelve door de re
gering,, vau.de vergiftënisfen, de voorregten, en de ambten,
die zij ontvangen. Deze waarheid behoort inderdaad onder de
onwaarfchijnlijkheden.
Maar wie kent de zwakheid niet van
het Paufelijk beduur? „Rome is thans weder geworden, wat
bet bij hare dichting, was — eene opene fchuilplaats voor
roovers»" De Franfchen , onder N A P O L E ON , wisten deze
roovers, door wijze en krachtige maatregelen,in toom te hou»
den; de Paus kan of wil het riiet. En echter de P o l i c i e ,
binnen Rome zelve, is lofwaardig. Men hoort in de Had

nimmer Van diefftal of braak , ook van geene kleine dieve*
rijen. Men fpreekt, j a , nu of dan , van eenige dolkfteketii
om verliefde gevallen; maar voor het overige zijn er het leven en de rust der burgers geheel verzekerd. Voorts is Ro>
me niet, als Parijs en andere (leden, met modder en gerijfelijke meisjes bedekt. Eenige oogenblikken na den regen zijn
de flraten, offchoon met kleine (teeneu gevloerd , bijna droogs
en men kan alle (lijk en vochtigheid ontwijken. Wanneer
men wandelt, Ziet men die vrouwen niet, die, door hare
kleeding en onbefchaamde manieren, met hare ondeugden
pronken, en de moeder eens huisgezins fchijnen te trotfe.
ren, welke zich over de gedachte fchaamt , dat haar man
hare kostbare en fchandelijke grillen zou voeden* Het g e .
beurt in Frankrijk maar al te dikwijls, dat de deugd kleurt >
wanneer de ondeugd blozen moest. Nooit ziet men te Rome
die Grootkruifen des bederfs, noch haar, die ondergefchikte
waardigheden bekleeden, op de hoeken der flraten (laan, en
van de voorbijgangers de beurs en de gezondheid afvragen.
De (lad wordt nimmer, hoe laat ook in den nacht, door zulk
eene vrouwelijke krijgsmagt bezoedeld, en de fchimmen van
L U C R E T I A en V I R G I N I A kunnen alle nachten door Rome
(langs de ftraten) waren, zonder eenige oneerbare daad te
ontmoeten."
rt

Wij werden door dit werk tot eene grootere uitvoerigheid
uitgelokt; het bevreemdt ons niet, dat het den Paus en zijnen Nuntius mishaagt;echter twijfelen wij niet, of het vindt
ook te Parijs zijne lezers , en zal bij velen de Gallieaanfche
kerk en hare regten nog te meer doen hoogfchatten. En wat
moet het bij den Protestant niet uitwerken! Jammer, dat de
Roomschgezinde Schrijver, dig het eigenlijk Hechts op het
domme bijgeloof en de Paufelijke heerfchappij heeft gemunt,
zich hier en daar eenen zet ontvallen liet, die de zuiverder
BLjbelleer mede treffen kan. Maar wij vertrouwen dit ge
fchiedde onvrijwillig, en wij willen de lezing van dit boek
daarom niemand ontraden ; het kan nut doen.

TJfiloPadion.
jimjierdam,

Ttjdfchrift voor de Jeugd, Jaargang 1824. Té
bij A. Vink. In kl. %vo. 437 Bh ƒ 3 - :

T ) i t aardig werkje behoeft bijna geene aanprijzing meer ; de
voortzetting van hetzelve bevvijst.dat het genoegzamen bijval

vindt bij d e jeugd. Dit kon ook wel niet anders : als men
flechts het Register van den inhoud dezes jaargangs in.
z i e t , merkt men aanftonds niet alleen de groote verfcbeidenheid o p , maar ook het belangrijke der onderwerpen , en dat
de vroegere fchrijvers en fchrijffters hunne medewerking nog
niet hebben onttrokken.
Nu en dan ontmoetten wij hier
eenen naam, dien wij in de vorige jaargangen nog niet had
den gevonden, b . v. Mevr. VAN M E E R T E N , geb. S C H I L P E R O O R T , door andere fchriften voor de befchaafde jeugd
mede zeer voordeelig bekend. In dichtftukjes zoo wel als
proza zijn de mengelingen niet minder rijk , dan die der vo
rige jaren. Ook de muzijkltnkjes zuilen i e t genoegen der
jonge lieden verhoogen. Bij zoodanige werkjes is het wezeniijk jammer, dat ons bepaald bellek niet meer, dan eene
algemeene, alhoewel ernflige, aanprijzing, veroorlooft.

BRIEF VAN S. I. WISELIUS , M . D . , AAN EEN' ZIJNER VRIEN
DEN TE * * * , BETREFFENDE DE BEOORDEELING ZIJNER
AKADEMISCHE VERHAKDELING IN DEN RECENSENT OOK
DER. RECENSENTEN , NO. XII VAN 1825.
G i j w e e t , waarde Vriend! hoe ik (leeds gedacht hebbeover
laster. Dikwijls waren wij ( g i j , i k , en anderen met ons)
daarvan de voorwerpen, alleenlijk misfchien omdat wij ver
kozen onzen eigen' weg te bewandelen, en ons als zelfftandige wezens wenschten te gedragen. Nooit hebt g e , terwijl
gij en anderen zich daarover hoogelijk ergerden, mij een en
kel oogenblik deswege buiten mijne gewone (lemming gezien,
als volkomen overtuigd en doordrongen zijnde van de leer
van p. B O N N E T : „ d a t , w a t ook het vooroordeel verdenke,
„ de leugen liege, de laster uitwerpe , de boosheid voort„ brenge, de valschheid befchnldige, de Waarheid, van ouds
„ reeds eene dochter des Tijds genoemd, vroeg of laat door
„ den logendamp henen breekt." (*)
Ondertusfchen doet uw herhaald dringen , dat ik den uit
v a l , onderdaags tegen mijne Disfertatie gedaan, zal beant
woorden , mij veel genoegen, als mij een versch bewijs op
leverende van uwe niet verflapie liefde voor billijkheid en
(*) De Fakkel, enz. door j . p. s P R E N G E R V A N E Y K ,
Rotterd. 1825. b'adz. 3 5 en 33.
EOEKSESCH. I%l6. NO. 2.
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waarheid* en tevens van uwe voortdurende beJangftelling in
mijn geluk; d o c h , in weerwil van dit alles, kan ik voorals
nog niet befiuiten, om aan dit uw dringen gehoor te geven.
Wie de Schrijver van dat zoo ganscli onaardige ilulqe zijn
m o g e , verklaar ik u , niet te kunnen ramen. Ik weet mij
niet te herinneren, iemand reden gegeven te hebben, om mij
een zoo bitter hart toe te dragen. Gij vopronderftelt, dat
broodnijd de . pen zoude gevoerd hebben, en d u s , dat de
Schrijver een Median zij. Ik integendeel houde hem daar
voor niet, zelfs niet eens voor hetgeen men noemt een geftu*
deerd pcrfoon. E n , lieve Hemel ! aan wien toch zal een zesmaandfcbe D o c t o r , gelijk i k , wangunst inboezemen? Het is
waar, ik heb reden om vergenoegd te zijn over de beginse
len en het merkbaar toenemen vaa mijne praktijk; maar ik
praat daarover nergens, laat er mij nooit het geringde op
voorft-aan, en zoek alzeo niemand de oogen (gelijk men zegtj
ii;c te flekes. Hoe dan zoude het mogelijk zijn, dat zulk
een vuile har.ts-togt bij iemand mijner Collegen door mijn
BEDRIJF opgewekt wierd ? — Zie daar dus reeds éénen grond,
waarom ik den Schrijver onder de Medici niet meen te moe
ten zoeken. Laat ons nu , om u hiervan verder te overtui
gen , de hoofdpunten, waaruit zijn gefebrift bellaat, eens te
zamen kortelijk onder het oog nemen en toetfen.
Het opfchrift der zoogenaamde Recenfie noemt gij boosaar
dig , omdat daarin, naar uwe meening, twijfelachtig wordt
geileld . of ik zelf wel van de Disferiatie de Schrijver zoude
zijn. En zekerlijk fchijnt dit z o o , vooral wanneer men dat
opfchrift. befchouwt in verband tot de inleiding van het naast
voorgaande fluk, betreffende de 'Disferfatie van, don Heer
S N E L L E N . Geiteid dan, deze ware 's mans bedoeling ge
w e e s t , dan is z i j , j a , wel boosaardig', maar nog meer d o m ,
en de grootfte onkunde tevens verradende. Dom, vermits hji
dan zijne vijandige gezindheid jegens mij van i'ronde aan voor
aller oogen. heeft blootgelegd , en niet eens de alledaagfche
fliinheid gehad heeft van die eenigerraate voor 't minst te be
mantelen, om zich niet dadelijk van partijdigheid te doen
verdenken. Zij verraadt de groot/ie onhi.nde, als een ftelüg
bewijs opleverende, dat de man geheel niet w e e t , hoe bet
gelegen is op onze hedendaaglche Univerfirei'ten en Akadem;ëu met de Promotion, ten minde bij de JVJecifche Faculteit.
Daarenboven is het een' ieder nagenoeg bekend , (en be
hoorde hij het dan ook niet geweten te hebben ?) dat het
onderwerp mijner Disferfatie mij is aan de hand gedaan door
onzen geachten Hoogleeraar j . s. W O L T E K B E E K ; dat, na
op diens raad door mij uitgewerkt te z i j n , de beroemde Hoog
leeraar B. F. s H E R M A N , als mijn Promotor, er geene za
kelijke veranderingen in heeft behoeven te maken; darde
Faculteit mij over dezelve hare tevredenheid betuigd heeft;
en dat i k , eindelijk, van onze beroemde en. hooggeaphre
Leermeesters vereerende getuigenisfen wegens mijne Disfcr*
tatie, bij monde en in gefchrift, heb mogen ontvangen.
:
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Verder; Het Latijn, door mij gefchreven, noemt hij re.
delijk (een vreemd woord inderdaad bij deftigen d i j l , in dro
beteekenis, waarin de man hec bezigt). D o c h , dit ter zijde
gefield, behoor ik met die uitlpraak wel in mijn' fchik te
z i j n : want iemand,die,fchoon niet tor de Faculteit der Letterkunde behooreude, redelijk, d. i, tamelijk goed Latijn
fchrijft, verdient, geloof i k , van die zijde nog al aanbeveling ; zoo als dan ook de Komt- en Letterbode van p Sept.
1825, en de geleerde Schrijvers der Geneeskundige
Bijdrage,
Ifte Stuk, mij dit regt in overvloedige mate hebben doen wedervaren. Er komt echter in mijn Latijn één woord voor,
hetwelk voor 's. majis kiesch gevoel geweldig fluitende i s , en
het bevreemde hem, hetzelve te vinden in mijne
Disfertatie,
welke hij nu den titel van een litterarisch Jluk geeft. ( * )
Gaarne erken ik , dat bet woord bij C I C E R 0 en Schrijvers van
gelijke waarde niet voorkomt; maar analogice is het g o e d ,
e n , gelijk men weet, in medicis geijkt , zoo als eene menigte woorden, welke den ftempel der Gouden Eeuw niet drag e n , in andere vakken van wetenfchap het burgerregt verkregen hebben en dagelijks gebruikt worden, zonder dat onze w y T TE N BA C a s of R u 1-1 N K E M 1 u s s E N er ooit eenige
ergernis over aan den dag gelegd hebben.
Nog opmerkelijker is het beklag over gemis van oorspronkelijkheid. Wat wilde men van mij gehad hebben ? Dat ik
met een nieuw ftelfel ware voor den dag gekomen? Zoude
mij dit (genomen ik had er lust en bekwaamheid toe gehad)
niet aan regtmatige berisping hebben bloptgefteldj?—-Ik h e b ,
wat bij oudeten en nicuweren, mijn onderwerp betreffende,
verfpreid lag, bijeenverzameld, dat alles onder éëa oogpunt
geplaatst, en er nu en dan, met befcheidenheid, mijn eigen
oordeel bij voorgedragen. Is dit nu zonder verdienden, en
zelfs eene hekeling waardig, zoo zal dan ook elke Ge»
fchiedfchrijver zich in mijn geval bevinden, omdn hij bloo.
telijk gebeurde zaken in. een oordeelkundig verband gebragt,
en. niet liever eenen vernuftigen Roman gefchr.even heeft-.
Dat, al verder, de man over rotkoortfen fpreekt, alsof
wij ons aan de kust van Guiné of op de reê van Bataxia
bevonden, ga ik met ftilzwijgen voorbij;; doch. dat hij geen
Medicus, noch. z e l f s , gelijk i k z e i d e , geen gefiudeerd perfoon i s , blijkt uit zijne aanmerkingen over mijne tweede fielling. Ik zoude hem hierop,, met c 1 c E R O , kunnen te gemoet
voeren: „ quid conflitui, quid gesji, quid egi, nifi ex hujus
„ ordinis conlilio , auctaritaie, jëntentid f t t )
Want zijn
uitval is hier letterlijk veel minder gerigt tegen mij, dan tegen mijnen Promotor, die ook deze flelling onder het oog
beeft moeten hebben en dezelve goedgekeurd heeft.
(*•) Het is te vsrwonderen, dat er geene aanmerking gemaakt is op VALDE momentojisfimum; of zoude men gezien
hebben, dat dit eene drukfeil i s , 'zoo als in'de Recenfie
zelve Disfertatio....
quam....
cxaminandum en Amica
voor Arnica.
( t ) Philipp. fccunda, Cap. 5.
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Eindelijk blijkt het immers, vooral uit dit gedeelte der
zoogenaamde Recenfie, dat de Schrijver ook den Jaagden
trap van H Y G I Ë A ' S Tempel niet moet betreden hebben. O f
flaat niet aan mijne zijde eene menigte Geleerden , die bet
zelfde, wat ik als betwistbaar heb voorgefteld, ftelligerwijze
leeren? Behoef ik u te herinneren aan den grooten R I C H 
T E R , aan s. G. V O G E L , aan onzen wijdberoemden M. V A N
G E U N S , aan den Heer G. V E R R I J N S T U A R T , die ook
deze zelfde fielling heeft voorgedragen, en baar in zijne Ver.
handeling breeder ontwikkeld? Allen toch komen hierin met
elkander overeen, dat die zoogenaamde ontdekingstoefland,
welke Recenfent als zoo algemeen fchijnt te befchouwen,
fiechts bij.fommige voorwerpen en onder eenige bepaalde omHandigheden fchijnt plaats te grijcen.
En nog zoudt gij willen, dat ik mij openlijk verdedigde
tegen zulk een' Schrijver, die daarenboven zijnen naam ver
borgen houdt; i e t s , hetwelk i k , bij dusdanige bejegening,
altijd als onedelmoedig, onbillijk en met de eer ftrijdende
befchouw t N e e n ! verg het van mij niet. — De waarde of
onwaarde van een Tijdfchrift, waarin men zulke fhikken opueemt, laat ik gaarne aan de billijke wereld ter beoordeebng
over. De aard van een w e r k , als is de Recenfent OOK der Recenfenten, zoo geheel berekend op Boekverkoopers belang,
maakt dusdanige verkeerdheden onvermijdelijk, voor het minsc
wanneer er niet eene Redactie aan het hoofd flaat, welke
zelve over zaken behoorlijk kan oordeelen.
Even zoo laat ik het gedrag,door de Heeren j . V A N D E R
H E T E N Z O O N in dezen gehouden, (en door u , die van
hunne betrekkingen tot mijnen Vader het een en ander w e e t ,
anerientelijk en onbetamelijk genoemd) liever over aan hec
oordeel van anderen; terwijl i k , eindelijk, op den Recen
fent zeiven blijf toepasfen de uitfpraak van den volgeestigen
« T E R N E : „ Van al de brabbeltaal, dia er gebrabbeld wordt
„ in deze brabbelige wereld, mag die der fchijnheiligheid de
fnoodfte zijn; maar de brabbeltaal van het Criticismus is
toch wel verreweg de verdrietigfle.'' (*)
Leef gij intusfehen gelukkig, en geloof, dat ik ook van
mijne zijde fteeds ben
Uw opregte Vriend
n

n

S.

J.

W I S E L I U S.

(*) Tristram Shandy, 3de D . bladz. 56.
P. S . U w derde brief, zoo even ontvangen, doet mij over
hellen , om aan uwen aandrang gehoor te geven: de vierde
omdandigheid, door u bijgebragt, en welke mij geheel on
bekend w a s , maakt het febier noodzakelijk. Beflnit ik er
t o e , dan moge mijn bovenftaande brief, in eenig Tijdfchrift
geplaatst, tot h e t , door u verlangde, antwoord aan den
zoogenaamden Recenfent dienen!

BOEKBESCHOUWING,
De Engelfche Hervormde Kerk, benevens haren invloed
op onze Nederlandfche, van den tijd der Hervorming
aan. Door W I L H B L M B R O E S . In II Deelen. Te
Delft, bij de Wed. J. Allart. 1 8 2 5 . In gr. 8vo. Te
zamen 7 1 9 Bl. f 8 - 10 c.
H e t werk, getiteld: de Vereeniging der Protestanten
in de Nederlanden, i s , en worde hoe langer hoe meer,
bekend en behartigd. Zelden werd een boek uitgegeven,
aangaande hetwelk zich zoo ééne item flechts, die der
goedkeuring en des lofs, hooren deed. T o t de nuttigheid
deszelven behoort het gevolg, waartoe het aanleiding gaf,
de verfchijning van dit kerkelijk en ftaatkundig historisch
gefchrift, hetwelk den naam van B R O E S , ons vaderland
en den geest onzer eeuw tot gelijke eere (trekt. De Recenfent van het eerstgenoemde werk verheuge zich daar
o m , dat hij, door ééne opmerking, oorzaak werd van
dezen arbeid des waardigen Amfterdamfchen, echt Her
vormden , Leeraars! Het zoude ons leed doen, indien
die arbeid,op den titel af, eeniglijk verwezen w e r d , waar
hij i'chier onmisbaar i s , -t- ter ftudeerkaraer der Kerkdij
ken. Mogt ook dit Tijdfchrift mede zulks verhoeden !
De titel doet het werk kennen. Van zelve ipreekt
het, dat men hier eene befchrijving der Hervorming in
Engeland vooruitgefteld hebbe te wachten. Eene levens
schets van T . C R A N M E R , Aartsbisfchop van Canter*
bury, grondlegger van de Kerkhervorming in Engeland,
opent daarom het eerfte deel. Terftond reeds, bij de be
oordeeling der driederlei wijs van hervorming, herkent men
B R O E S , d. i, den fcherpzinnigen, bondig en puntig re
denerenden en edelmoedigen Geleerde. Na eenig, ge
noegzaam berigt, omtrent de Kerkhervorming in Enge*
land tot den tijd van C R A N M E R ' s verfchijning, wordt
het bedrijf diens Kerkvoogds verhaald, en dan zijne herLOEKBE5CH. 1 8 2 6 .
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vormingswijze getoetst. Aan de levensfchets van den,
dikwijls zoo tegeniïrijdig beoordeelden, Hervormer van
de Kerk in Schotland, J O H N K N o x , is eene zeer groote plaats ingeruimd. Na een voorverhaal, de geheele regering van J A C O B U S en een gedeelte van het Regentfchap bevattende, wordt het hervormingswerk, onder
K N O X , in vier tijdperken befchouwd; en dewijl hier,
ten gevolge van des Schrijvers plan, een algeméén overzigt van de Schotfche Staatsgefchiedenis is ingeweven,
maar de Engelfche, op zichzelve, in het tweede deel zal
voorkomen, zoo laten wij volkomen gelden, wat de Schrijver zegt, dat die uitgebreidheid noch toevallig, noch uk
flordig meten ontftaan zij. Evenwel mag het fpijten , dat
niet eerst de levensfchets van den Schotfchen Hervormer,
cn dan de Schotfche Staatsgefchiedenis, ook in dit d e e l ,
elk eene afzonderlijke plaats vond. Dit had zeker vele
moeite gevorderd, maar de lezer den Schrijver daarvoor
ook onvermoeider kunnen volgen. De weg toch is allen
(wij fpreken alleen van hen, die zulke boekwerken lezen) niet even gemakkelijk. Er wordt zoo veel te bezien gegeven , dat men wel eens meerdere rustpunten verlangen zoude. D o c h , elk Schrijver van verdiende heeft
zijn plan overlegd, en B R O E S mag dus het Zijne volgen. Ook is dit een boekwerk, OUT beoefend te worden , en de infpanning, die het vordert, wordt niet atleen rijk beloond, maar ook aangenaam afgewisfeld door
de manier, waarop de Schrijver zijne lezers onderhoudt.
;

Aan anderen, met name aan de Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfchappen, een uitvoeriger beoordeelend verflag van dit werk overlatende,flippen wij fiechts de hoofeïzaken aan, om dan n o g , met één woord, op het belangrijke dezes werks terug te komen, en dan moge men ,
wat wij zullen aanmerken, toetfen.
De Engelfche Episcopale en de Schotfche Presbyteriaanfche Kerk, deze op de Knoxiaanfche, gene op de Cranmeriaanfche hervormingswijze gebouwd, worden nu onderling vergeleken, en onderzocht, of het lof en aanprijzing waardig is, om, gelijk in de Episcopale Kerk,

voor den eerdienst eene uitgebreide Liturgie te hebben,
en wel zulke» die jlïptelijk g'ev&lgd wordt. Na eene voldoende befclirijvlng derzelve gegeven te hébben , laat de
Schrijver alles, wat voor hare voortreffelijkheid gezegd
kan worden, zdó veel gelden als het k i n , ën wijst
dan, zoo in de aanleidingen tot die Iiittirgie, als in hare
mindere vrucht, haré ongenoegzaamheid ter onderwijzing,
hei: wanftaltige van het dóoreengèrriengde oude en nieuwe,
én hare ongepastheid vóór Het leeraarsambt, het gebrekkige aan. De gemaakte vergelijking wordt, niet véle vrijmoedigheid, maar uitermate groote nederigheid, gebruikt
tot afrading eenér verbetering, waarbij hei prijsfelijkePresbytériaanfche zoude gevaar loopen 3 ën^ér aanprijzing
feener zoodanige j waarbij het loffelijke Episcopale gewonnen wordt. Dë vodrflag ttit vernieuwing der oude L i turgie, naar de denkwijs van dezeri tijd, wórdt Hier getoetst ; en het is dit vooral, waarop wij de beituren iri
de Protestantfché K e r k , e n voorts alle Leeraars,opmerkzaam maken.
Aan de Methodisten wordt een afzonderlijk Ltoofdltüfe
gewijd, en dezen, ten aanzien liünrier afkdrrist, wel ons
derfcheidén van de Disfenters; Van hunnen öorfp'róng eri
uitbreiding, voorts van hun leerbegrip, eindelijk viii
hunnen eerdienst en predikwijs wordt Het nóodige veffla^
gedaan, vooral van hunne geze'lfchapsinrigting. (Dikwijls
doet ons Do; B R O E S glimlagchen. Recerifent deed het:
bok hier, bij een kort compliment aan de Ouderlingen,
aari welke liij —antimetliodistisCh — raadpleging éh beltUur
toekent.) Der Methodisten inrtellingen'bij bijzondere gemeenten , ezv. en hun verband niet de Hernhutters Vermeld zijnde, wordt de vraag beantwoord: Hóe Jladrt dè
Methodisten in den loop der Engelfche Êërkgefchiedehis P
In wat zdmenharig met Vroegere tijderi, vooral mei In*
tere, enden tegenwoordigen Gódsdienstgüest inEngeldrid^
waarna hare waarde beoordeeld wordt.
Een volgend Hoofdftuk betfeft de Kwakers. De odrfprong en uitbreiding dier gemeente wordt verhaald , hare
onderfcheidende leer vermeld , en hare zedeleer, waar dë
H
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opmerking van belang is , dat fomrnige harer meeningen,
weinig zamenhangende met hare hoofdftelling, overgeno
men zijn van de Baptisten ; maar vooral van belang is het
betoog, dat die hoofdftelling, van geene mystikerij vrij,
echter geene gevaarlijke mystikerij i s ; en eene andere
aanmerking, dat de Kwakerfche grondleer zoo wel met
het R, Katholicisme, als met het Naturalisme iets ge
meen heeft. Hun godsdienftig leven (hun eerdieiist en
andere godsdienstinrigtingen, hun werkzaam en gezel
lig leven , en hunne deelneming aan algerneene liefdadige
ondernemingen) wordt vervolgens zóó befchreven, dat
men met aandoening, en loffpraak op die Vriendengemeen
t e , dit Hoofdfluk eindigen zal.
Voor de overige Disfenters is de laatfle plaats inge
ruimd. De menigte derzelven — allen onderling verfcheiden en ten deele aan elkander gelijk, zoo als men hier
gaarne zal aangetoond zien — wordt door den fcherpzinnigen Schrijver verklaard uit den nationalen geest der
Engclfchen , vrijheidsliefde (drift ?) , zucht tot genootfchappen , en om in partijen tegen elkander over te flaan ,
welke eigenheid dier natie en uit hare ftaatsinrigting, en
uit hare gefchiedenis zich bewijzen laat. B R O E S onder
zoekt verder, in welke mate de Engelfche verfcheidenheid
en vrijheid van Godsdienften den godsdienfligen zin diens
volks bewijzen , en beoordeelt dien zin. Drié gegronde
waarnemingen ftaven de moeijelijkheid der oplosfing van
het eerfte punt dezes onderzoeks, en geven den fleutel
voor de omzigtige beflisfing. Het andere punt mag ge
acht worden afgedaan te zijn in het gefchrift over de Vereeniging der Protestanten, zoo veel de voordeden der
verfcheidenheid en vrijheid van godsdienstbelijdenis be
treft. Over de nadeelen leze men hier nog. Dit leidt tot
opmerkingen over hefgene wet en Overheid behoort te
doen, omtrent nog niet gevestigde, maar toelating en
befcherming begeerende godsdienstpartijen. De redenen ,
ten voordeele van het verbod, om nieuwe gemeenten te
iiichten, en de ongerijmde gevolgen, verbonden aan de
mecning der wettigheid van zoodanig verbod, ten toets

zijnde gebragt, worden eenige bepalingen voorgefteld, ter
afwending of matiging der nadeelen van de erkende regten
en vrijheid tot ftichting eener nieuwe fekte, alles zoo veel.
de Overheid aangaat.
Het verüag van een zoodanig werk niet korter zijn mogende ,dan dit uitviel, en het tweede deel dezesgefchrifts
nog belangrijker zijnde dan het eerfte, vergenoege zich
de lezer voor ditmaal hiermede, daar er nog voor deze
en gene aanmerking, dit deel betreffende, een plaatsje
moest openblijven.
B R O E S heeft zijn' eigen ftijl. Jammer, dat die oorzaak
I s , dat aan hem niet gewende lezers meermalen over duisterheid te ; klagen vinden. Doch hij verdient, dat men
zich, zonder zich dien ftijl eigen te maken, aan hem gewenne, en men zal tevreden zijn. Taal en fpelling zijn
zoodanig, dat men de feilen gereedelijk, niet den Schrijv e r , maar den drukker wijten Zal. Op het lijstje der drukfeilen wordt, uit dit eerfte deel, gemist, gevallene (zeker
opengevallene') gemeente, bl. 1 2 3 , en '.geboren uit een'
Admiraal, bl. 237. Van deze zijde is dan dit boek niet geheel onberispelijk; maar-hoe belangrijk deszelfs inhoud,
vooral voor onze ,dagen! Wel hadden wij gewenscht,
dat B R O E S wat. minder in zijne lezers vooronderfteld ,
e n , al ware het door meerdere uitvoerigheid,. of in de aanteekeningen, achter elk deel geplaatst, het een en ander
had-opgehelderd. Er is nu dikwijls te veel ineengedrongen* De anekdoten, het verhaal verlevendigende, die Recenfent had aangeteekend, om uit dezelve eene keus te
doen voor een uittrekfel, zijn, even gelijk vele fraaije geZegden en puntige opmerkingen, die van des Schrijvers
juist oordeel en menfchenkennis getuigen , te talrijk, om
er. .Iyer van in te lasfch en, zonder altijd, te weinig ter proeve te geven. Meer dan ééne verbetering van andere Gèfchiedfchrijvers is hier,aan gebragt, b. v. van M ' C R I E , bl.
1 5 7 , S C H R Ö C K I I , bl. 21Q , 243 ezv.Bijzonder moeten
wij nog opmerkzaam maken op hetgeen' hier te leeren valt,
ter gepaste beoordeeling der Kerkhervorming, voor eiken
onpartijdigcn, wien de waarheid boven alles ter harte gaat,

Men feze B R p B S , over de driederlei wijze van Hervorming zijn oordeel zeggende, bl. 4 , en telkens in de beide levensfcbetfen, aan het hoofd des werks, vooral bl.
4 6 ) 1 1 5 , waar hij den Sckotfchen opftand verdedigt; 1 i g „
waar hij het Parlemenisbefluit ter affchaffing van den ouden Godsdienst niet' regtvaardigt, maar verfchoont. Voor
den Godsdienstleraar, en , zoo als reeds bleek ,b\jzonder
in het berigt aangaapdè de Disfenters, ook voor de Overheid, is hier menige nutte wenk; en wat de eerften betreft , betreft alle Godsdienstvrienden in elke gezindte,
fiie — ten ware hun oordeel en gevoel te eènemale verbijsterd zij — hoog ingenomen wezen moeten met des Hervormden Leeraars, door de edelfte verdraagzaamheid en
pnpartijdigheid beftuurden , vrijmoediger! geest. Sommigen mogen, misfchien, de voprzigtigheid wel eens te
grpot, en aan die kordaatheid min pasfende achten. Van
een en ander een ltlejn ftaal.
Het ganfche Hoöfdftuk over de Episcopale en Presby*
teriaanfcfre Kerk is der behartiginge van alle Leeraren en,
^erkbefturen overwaardig. Wat bl. 276 voorkomt van,
het qnvpegzame der fthuldbelljdenis en bede om vergeving
^chteraan in het gebed, wat bl. 18a van deweinige geichiktheid van den liturgifchen vorm tot onderhouding
der aandacht, niettegenftaande zelfs daarbij gevoegde beweging van knieleft en qpfiaan, noemen wij te liever, dewy! het eerfte een vrij algemeen gebrek, en het aridere
niet genoeg tegen de nadeelen der herhaling door. de verfcheidenheid verzekerd i s , bij de voorbereidingsplegtigfieid ezv, Wy noemen verder (uit bl. 184) het gefchreyene over de ongenoegzaamheid der Liturgie tot behoud
(der regtzinnige leere, maar vooral (bl. 188), deze taal j
Df heryprming
onzen eerdienst, met opzigt tot de
L,iturgie, is-— niet in het verbeteren en vernieuwen der
oude fprmuüeren gelegen, maar in het allengs voortgaand
inkorten en ongebruikt laten liggen derzelven. Zoo is>
men, federt langen tijd, reeds van de voorvaderen af,
begonnen; zoo ga mén voort; en te onzen tijde mag men
met wat grooter flappen op dezen weg v o o r t t r e d e n e z v »

ezv. Of zich hiermede genoeg verbinden laat, wat ver
der aangeraden wordt, ten einde de zwarigheden, aan het
met hebben eener Liturgie eigen geoordeeld, te ontwij
ken, betwijfelen wij. In meer dan ééne gemeente bedien
de Recenfent, in hetzelfde Kerkgenootfchap als B R O E S ,
het Evangelie, en zag —• behalve voor zijne bevordering —
geene nadeelen van het fouuijds geheel, of meestal geheel,
weglaten der Liturgifche formulieren; ook niet, waar een
ander, aan zijne zijde, anders treed. Doch hij zorgde en
voor verfcheidenheid, en voor getrouwheid aan den goeden
geest der oude opftellcn, in leerrede, in te beantwoorden
vragen, in toefpraken aan de Christenfchaar. Denkelijk
laat hij hierover, eerlang, wel het een of ander ergens
lezen. Wat van de zoogenoemde oefeningen gezegd wordt,
vooral bl. 2 3 1 , is — het worde maar niet misbruikt! —
mede zeer te behartigen.
Echte liberaliteit, altijd het kenmerk van ware gods
dienflige verlichting, gaar, hier met grondige zaakkennis
en vrijmoedig oordeel hand aan hand. De Remonflrantfche Broederfchap houdt het gewis zulk eenen man ten
goede, dat hij het verbod der Remonftrantfche predikatie,
gedurende de eerfte jaren of maanden , die hij in zichzelve regtmatig houdt, tijdens de roerige omwenteling, voor
weinig berispelijk rekent (bl. 2 8 3 ) ; maar zelfs de Roomscfikathokjke — kwame dit werk maar in zijne handen! —
zal zich door de lezing overtuigen, met hoeveel regt
B R O E S fchreef, bl. 4 6 : „ De Gefchiedenis der Kerk
hervorming , wel beoefend, flrekt niet om de oude vijandfchap te onderhouden en aan te wakkeren, maar veeleer
om den vrede tusfchen beiden te h e r f l e l l e n e n wat
daar meer volgt. Hoe edel is dit gezegd: „ Ik voor mij,
hoe zeer. mij de reinfte waarheid het liefst is , ben met ie
dere orde des heils, met elk antwoord op de vraag: wat
moetik doen, om zalig te worden? tevreden, zoo maar
de geprangde zondaar niet van de wederkeering tot God
jifgeichrikt, of, bij bloot vertrouwen op Christus verdien(ten, de mensch gerust gefield worde, zonder heiligheid
van hart cn wandel." (Bl. 204.)Mogten alle Gereformeerd
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den opmerken, ook wat er bl. 241 ftaat, en voorts het
geheele werk lezen en ter harte nemen! Geene krankzin
nigheid zoude voor regtzinnigheid, geen ijver zonder verftand, geene waarheid zonder liefde gelden.
Met dank aan den verdienitelijken Schrijver, zij dank
baarheid aan God betuigd voor het goede der E e u w , die
zulke fieraden heeft als B R o E s , en voor dit werk!
(Zie voorts het eerstvolgend No.~)

Gedenkt uwer Voorgangeren. Leerrede over Hebr. XIII:
7 , 8 , uitgefproken te Ampler dam, 4 Sept. 1 8 2 5 , bijgelegenheid van het overlijden van den wel-eerw., zeer
gel. Heer P I E R R E C H E V A L L I E R , Predikant bij
de Waalfche Gemeente. Door A. S . T H E L W A L L ,
Predikant bij de Engelfche Episcopale Gemeente. Uit
het Engelsch. Je Amjler dam, bj J. H . den Ouden.
1825. In gr. 8vo. VIII, 56 Bl. fx- 60.
E e n Engelschman, predikant (zoo hij zegt) bij de Epis
copale gemeente alhier, houdt'eene lijkrede op een' Hol
lander, leeraar bij de Walfche gemeente, en laat dezelve
in de taal des lands overzetten , om uitgegeven te wor
den. Een wonderlijk yerfchijnlel voorwaar; maar niet
wonderlijker, dan dat deze vreemdeling, onder een halfhonderd Christenleeraren in de hoofdftad, en nog oneindig
grooter aantal daarbuiten, vroeger als de éénige man op
trad , die wist, hoe jammerlijk het er hier met zeden en
godsvrucht uitzag, en hoe natuurlijk het dus w a s , dat
God ons eindelijk met watersnood bezocht. Ook nu is
hij de éénige, die of C H E V A L L I E R regt kende, of
zulken man naar waarde wist te fchatten , of — daarvoor
rondel'ijk durfde uitkomen. Het is een zegen waarlijk,
dat wij zulken wachter op onze muren uit het hoogverlichte en edelmoedige Engeland ontvangen hebben ! Het
is vooral ook weer een kostelijk ftuk, wat wij hier ont
vangen , •— zonder menfchelijke welfprekendheid, zonder
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verderfelijke geleerdheid en oordeel- of uitlegkunde, daar
mag men van verzekerd zijn. En niet minder zonder die
laauwheid, welke liefderijk en verdraagzaam wil heeten;
zonder hoogmoedige inbeelding , alsof de mensch door ei
gene deugd welgevallig bij God zou kunnen worden. In
één woord, een kostelijk ftuk. Onze tijden, en onze
leeraren vooral — het is er dan erg mede gefield — men
kan ze niet te zwart teekenen. Beleefden wij toch weer
die zalige dagen, toen de predikftoelen Van hevige gefchillen daverden; toen de ftaat, ten gevolge daarvan,
tot in zijne grondflagen werd gefchokt; toen men dezen
uitftekenden man van zijn hoofd, dien van zijne vrijheid,
en eene menigte van vaderland, rust en. het zoo duur ge
kochte voorregt beroofde , om God overeenkomftig haar
geweten te dienen — of toen men, wat later, in Engeland bad en moordde , een' braven Vorst op het fchavot,
een' huichelenden C R O M W E L op den troon hielp! Maar,
helaas! zoo is het niet meer, De katholijke landen befchamen ons. Zie Spanje! zie Frankrijk! zie de Jezuiten en hunne handlangers! Hoe fielt men alle middelen in
het werk, om het allerheiligst geloof te doen zegepra
len ! En wij — maar T H E L W A L L en eenige anderen
laten het niet onder zich. Zelfs tot redenering, (ver
beeld u , lezer!) inenfchelijke, misfehien wel wijsgeerige
redenering, vernedert zich de ijverige man, (het is waar,
fiechts in eene noot) om maar allen alles te worden en
velen ie gewinnen: want in die noot betoogt hij onwederlegbaar, wat nog nooit een verflandig mensch tegengefproken, en de fchrijver van het boek Job al vóór vier
duizend jaar gezegd heeft, dat geen mensch Gode profijte
lijk kan zijn. W e l n u , is dat geen trant ? Zal dan nog
iemand blijven beweren, dat deze man flechts daarom op
geleerdheid en wijsbegeerte fchimpt, omdat hij ze zelf
niet bezit ? Hij doet bij deze gelegenheid zelfs eene nieu
we ontdekking, hierin beftaande: dat de beloften van het
Oude Testament, als belooningen der gehoorzaamheid aan
de w e t , flechts daarom alleen tijdelijk waren,omdat men,
des noods, nog wel ftraffeloosheid, en dus een onver-
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hmdcrd genot van het aardfche, door een vlekkeloos gedrag , zou kunnen verdienen , maar meer — waarlijk niet.
Z i e t , gij geleerde Schriftverklaarders! dat is nog nooit bij
» opgekomen. Zoo helder ziet men eerst, als men de
oogen fluit, e n , in ziqhzelven gekeerd , door de maag of
het hart, alles ontdekt, wat beftaat en niet beftaat.
Om u eindelijk eens geheel uit den dut te helpen, landgenootenj en u niet meer op twee gedachten te laten
hinken — ziet^hier, hoe het met de kwestie tusfchen
nieuw licht en oude duisternis, ot heel oud licht en wat
latere duisternis, ftaat5 Gij werpt uw gezond verftand
w e g , of gij behoudt het. In het laatfte geval hebt gij de
waarheid van de bijbejfche gefchiedenis te onderzoeken,
den zin van hare leer uit te vorfchen, de refultaten onder*
ling en met de onmiskenbare uitfpraken der natuur te vergelijken , en a l z o o , onder nederige afbidding van Gods
hulp en bijftand en verftandig gebruik van onderwijs, eenen
regel voor uzelven te ontwerpen, dien gij, met de overtuiging van uw best gedaan te hebben, gerustelijk volgt,
In het andere ftaat u de keuze open tusfchen de onfeilbaarheid van den Paus of die van onze geïnfpireerden}
welke beide u ook in den Bijbel, mits ge maar niet te
veel op zin en zamenhang, op doel en omftandighedcn
l e t , ftoffe te over zullen verfchafFen, om in uw geloof
verfterkt en in ijver ontvlamd te worden. Bezit gij daarbij
flechts de] regte gefchiktheid, als een uitverkoren vat —
niet veel koud verftand, maar zoo veel te meer hartstogt
en verbeelding — dan gaat alles des te beter; uwe bekeering is fpoedig voltooid, en gjj zijt, ééns voor altijd,
van onrust en vreeze verlost. Öf het hier namaals ook
zal heeten: zij hebben de duisternis liever gehad dan het
licht — gij luije dienstknecht, waarom hebt gij uw talent
niet op woeker gezet ? — ik bm naakt geweest en gij hebt
mij niet gekleed, en wat dergelijke al meer i s , dat blijft
eene andere vraag.
Ten flotte: wij hebben den Eerw, C H E V A L L I E R
als een goed, geleerd en ijverig man en bekwamen leeraat immer vereerd; maar wenschteivwel, dat hij op deze
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Wijze door den tnisfehien welmeenenden, maar dan zeker
zonder verftand ijverenden T H E L W A L L , ten koste van
zoo 'vele brave ambtgenooten, niet gedacht, noch bij
het wonderlijke hoopje onzer nieuwfte hervormers aange»
fchreven ware.

Kerkelijke Raadvrager en Raadgever. IIden Deels ijle
Stuk. Door J O D O C U S H E R I N G A , E L I Z A ' S Z .
Te Utrecht, bij J. G . van Terveen en J. de Kruyff.
1825. In gr. 8vo. VIII en 2 1 4 Bl. f 1 - 8 a .
•L^la federt het jaar 1821 te vergeefs op een nieuw dak
gehoopt te hebben, zien wij eindelijk dit nuttig werk,
vervolgd. De geachte Schrijver geeft, in een kort voorberigt, voldoende reden vari de vertraging, en zegt te
vens, dat hij bij den aanvang des werks zich had vaorg^fleld, telkens kleinere ftukjes van vijf of zes bladen te
geven, en dat hij zoodanige ftukjes bedoelde, toen hij
(Ifte D . bl. 59.) durfde hopen, elk jaar er twee te zul
len kunnen leveren. Dit gelooven wij nu op zijne ver
zekering j dan, daar hij ter aangevoerde plaatfe fpreekt van
twee ftukken van grootte als het toenmalige, heeft hij
zich toen niet duidelijk uitgedrukt: dat ftuk was van
veertien bladen.
Het tegenwoordige ftuk is vooral niet minder belangi
rijk, dan de twee voorgaande. Het behelst zeven afzon
derlijke vertoogen, meest van ^medearbeiders des werks.
In plaats van de titels derzelven af te fchrijven, bepalen
wij ons tot het eerfte vertoog, door den Utrecht/chen
Hoogleeraar H . B O U M A N geleverd, hetwelk met alle
reden, door deszelfs Ambtgenoot H E R I N G A , als be
langrijk wordt aangeprezen. Trouwens, dit broederlijk
woord is een woprd op zijn pas^ en regt uit het hars
van een* waardigen en gemoedelijken voorftander der Protestantfohe leer gefprolcen. Het is zaak, dat de Protes
tanten , bij de bekende aanvallen van Roomschgezinden.
niet (luimeren, maar op hunne hoede zijn. Voorzigtigx
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held, met verftand en ftandvastigheid gepaard, is ten
fterkfte aan te raden. Men leze dan, en, vooral, men behartige dit broederlijk woord l Dit wenfchen wij van ganfcher harte, en hopen, dat de waardige (teller, achtgevende op fommige verfchijnfelen onzes tijds , waarvan hij
bij het opftellen van hetzelve nog geene kennis kon dragen , volgens de voorrede van Prof. H E R I N G A , van
die verfchijnfelen gebruik maken, en in een volgend ftuk
nog een nader woord te fpreken zal hebben.
Het onwederlegbaar Vraagboekje over het getal 666 uit
Apoc. of Openb. XIII: 18 redeneerkundig weder legd,
door l . j . E Y D M A N .
Te Rotterdam, bij W . Lindsrs. In gr. 8yo. 1 4 Bl.
H e t fchijnt, dat er zulk een ons onbekend boekje, als
de titel opgeeft, beftaat, en dat men hetzelve, onder een
bloot couvert, per post aan E Y D M A N heeft toegezonden. De man is daar boos om; en, daar hij een ijverig
voorftander van de leer der Drieëenheid i s , welke in éfit
boekje fchijnt aangevallen, vatte hij de pen op ter wederlegging. Dat had h'rj niet moeten doen; want, voor zoo
ver wij uit dit zijn gefchrijf oordeelen kunnen, moet dat
boekje te zot zijn, om,eenige aandacht te verdienen. Hij
geeft ook maar 1 4 bladzijden; maar dit zijn waarlijk juist
1 4 bladzijden te veel! Wij zeggen er niets meer van,dan
dat de Heer E Y D M A N zich als een voorftander der Goddelijke'Openbaring niet alleen, maar ook als een echt
Athanafiaan hier kennen «dóet.
Woordenboek -van Droogerijen, bevattende eene uitvoert
ge befchrijving der onderfcheidene in den handel der
droogerijen begrepene voorwerpen , enz. Door M . N .
B E E T S , Apotheker,
enz. Ijle Deel. A—E. Te Am*
fier dam. bij G . J. A . Beijerinck. 1825. / « gr. 8vo.
XXII en 6 8 8 , en Register van 38 bladz. Bij Intcek.
ƒ 5-875.
H

et ontbreekt inderdaad in de laatfte jaren niet aan me-
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nigvuldige hulpmiddelen, die de ftudie der Artfenijraengkunde in onze moedertaal gemakkelijk maken; en de fpoed,
waarmede zij op elkander volgen, en het vertier," dat zij
vinden, bewijst, zoo wij dat buitendien niet wisten,dat
ons Vaderland daaraan eene wezenlijke behoefte jiad. Ge
lijktijdig bijna, toen de Verdienftelijke B E E T S het plan
van inteekening op zijn Woordenboek bekend maakte,
verfcheen het eerfte deel van het Apothekers-Woordenboek
van den onvermoeid werkzamen en te vroeg geftorvenen
Hoogleeraar V O S M A E U .
Men zoude zich echter be
driegen , wanneer men waande , dat het eene dezer Woor
denboeken het andere overtollig maakt. Hoe zeer het
onvermijdelijk w a s , dat vele zaken in beide gelijkelijk wer
den behandeld, zoo is toch beider doel zeer uiteenloopend.
Het werk van B E E T S i s , volgens den titel, een Woor
denboek van Droogerijen. Artfenijmengkundige voorfchriften en fcheikundige verklaringen zal men er te vergeefs in
zoeken. Uitvoeriger onderrigt ons de verdienftelijke Schrij
ver, in zijne Voorrede, aangaande den aard en de ftrekking van zijn werk.
Ree. heeft hetzelve geheel doorloopen, en vele artikels
met aandacht gelezen. Hij verheugt er zich i n , zulk een
gued en grondig bewerkt boek het publiek te kunnen aan
prijzen. Bij elk artikel is naauwkeurige melding gemaakt
van hetgeen aangaande deszelfs oorfprong bekend i s ; elk
wordt uitvoerig befchreven ; de fcheikundige zamenftelling
is (dikwerf volgens verfehillende Schrijvers) opgegeven;
voor vervalfchingen wordt overal gewaarfchuwd, en de
beste middelen worden aan de hand gegeven, om die te
herkennen; terwijl eindelijk, wanneer het vergiftige zelfIlandigheden zijn', waarover gehandeld i s , dikwerf goede
raad gegeven wordt, omderzelver nadeelige werkingen in
de eerfte oogenblikken te keer te gaan. Bijzonder bewerkt
zijn, naar ons oordeel, onder anderen de volgende arti
kels: Acetum, Acidum fulphuricum, Aloë, Ambarum
cincritium , Amylum, Aqua., Arabicum gummi, Ar genturn, Afa foetida, Aurum , Axungia, Benzoë, Bezodr,
Bjsmuthum, Butyrum, Calx, Camphora, Caoutchouc,

Casfia [enna, Cephaèlis Ipecacuanha, Cera, Cinchona cordifolia (te regt wenscht B E E T S , dat men een bepaald
proeflfniddel w ï s t , waardoor men met volkorriene zekerheid
den echten gelen kinabast van de overige kinafoorteh konde
ónderfchëiden; volgens eigene ervaring kan hij de daartoe
voorgeflagene herkenningsmiddelen v a n V A U Q U E L I N —
fulphds cupri — en o ii i n o ti R T — [alphas [oda, — niet
voor zulke zekere proefmiddelen houden), Cinchona Idnci[olia , Cinchona oblongifilia, Citrus medica. Crocus [atiyus, Cuprum , Daphne Mezere'um',- Deuto• [ulphuretuni
hydrdrgyri rubrum, Deutoxydum plumbi rubrum, Draconis [anguisi
Wij willen hier j ten flotte, eenige aanmerkingen bijvoegen , welke wij onder het lezen maakten. Het zijri
flechts kleinigheden.
Bh 6 4 . Het is eene onnaauwkeurige uitdrukking, te
zeggen, dat de eiwitftof ftolt, wanneer men dezelve in
aanraking brengt niet dé iïarmteftof- de Schrijver bedoelt , dat zulks bij verhoogde temperatuur gefe'hiedt; alles
is ^ om zoo te zeggen, óveral eh altijd in aanraking met
de warmteftof. Voorts doen niet alle zuren dë eiwitftof
ftremmen; het phosphorzuur en azijnzuur maken hierop
eene uitzondering. Wij hadden bij dit artikel ook gaarne
eenige melding gemaakt gezien vail het gebruik van eiwit in
kwikvergiftigingen , volgens dë proeven van 0 R F I L A .
Bl. 1 4 3 . Onder degenen, die dè zamenpersbaarheid des
waters beweerd hebben, moest bovenal I > F A F F genoemd zijn geweest, wiens vernuftige toeftel befchreveiï
en afgebeeld is in G I L B E R T 'S Annalen der Phyfik , 1 8 2 2 ,
X , Si 1 6 1 — 1 7 2 .

Onder de minerale wateren, bl. 149 en verv., misten
wij ongaarne vele bekende en algemeen beroemde Duitfche
badplaatfen, zoo als Wiesbaden, Bdden-Bdden, en vooral
het ook door Nederlanders druk bezochte bad Ems.
Artemifia vulgaris, bl. 2 1 a , 2 1 3 . Hiervan wordt gezegd , dat dit artikel tegenwoordig geheel in onbruik is.
Zulks kan thans niet meer gezegd, en de wortel behoort
dus in 't vervolg met een woord befchreven te worden.
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Van de Airopa Belladonna wordt, bl. 2 3 8 , gezegd: In
ons land treft men dezelve zeldzaam in 't wild groenende
aan." Ons is onbekend, of zij wel ergens anders is opgemerkt dan in het Oldampt in de provincie Groningen, en daar
nog bij bijzondere om (handigheden (zie B Ï U G H A N S , ^
plantis inutil. etVenenaiispratörum,^.
3 0 ) ; doch veelligt
wordt dezelve in de zuidelijke provinciën van ons rijk ge*
vonden.
M

De bijgeloovige denkbeelden omtrent de geneeskrachten
van den linker - elandsklaauw (bl. 4 2 0 ) waren wezenlijk
geene ernftige wederlegging waardig* Die op te geven ^
is tevens ze wederleggen.
Bl. 5 4 1 . De Crocus fativus (w 1 L h D E N O W , öf Crocus
officinalis) en de Crocus vernüs zijn geene variëteiten,
maar twee verfehillende foorten.
Als fchrijffouten befchouwen wij, bl. 4 2 : „Ondertasfchen maakt men tot hetzelfde einde ook gebruik van dea
Aconitum cammarum en Aconitum Napellus, welke toch
tot dezelfde fpecies behooren," hetgeen zijn moet „ t o t
hetzelfde genlis
bl. 1 4 1 . mammalia pachydermia, voor
mammalia pachydcrmata ; bl. 2 1 1 . Artemifia fantomum,
voor Artemifia fantonica^ bl. 4 6 3 , en doorgaans, H U M J
B O L D , voor H U M B O L D . T ; b l . 5 1 0 . Reptilesophidiens ,
hetgeen twae woorden moeten zijn: Reptiles ophidiens»
Doch dit alles beteekent inderdaad niet veel, en wij verblijden er ons i n , dat ons althans geene meer belangrijke!
aanmerkingen zijn voorgekomen. De uitvoering van het
werk verdient den meesten lof; de druk is zeer net en
compres, en vrij van fouten. Wij wenfehen den bekwamen Schrijver lust en krachten, out de aangevangene taak,
tot zijne eer en tot nut zijner landgeaooten, gelukkig te
roltooijen.
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Verhandeling over het gebruik der plantaardige en dierlijke kool, door c . M . V A N D I J K , Apotheker,
enz.
Tweede Druk. Vermeerderd en met eene afbeelding en
befchrijving van den Decolorimètre voorzien. Te Utrecht , bij O . J. van Paddenburg. 1 8 2 5 . In gr. Svo.
Behalve het Voorberigt, 83 Bl. f 1 - 90.
" V a n den eerden druk dezer Verhandeling is reeds verflag gegeven in het Xde N o . van dit Tijdfchrift voor
1 8 2 5 , bl. 4 1 5 . De daar uitgedrukte wensch fchijnt vervuld te zijn, dewijl in een jaar tijdsverloop reeds een
tweede druk noodzakelijk werd. Dezelve is hier en daar
met eenige bijvoegfels vermeerderd; en, wat het vernuftig uitgedachte werktuig betreft, hetwelk hier befchreven
en afgebeeld W o r d t , de Decolorimètre van P A Ï E N namelijk , wij vertrouwen, dat het onzen lezeren reeds uit
den Algemeenen Kunst- en Letterbode, waarin het naderhand ook befchreven i s , bekend zal zijn, en onthouden
ons des te eerder van eene opgave van deszelfs zamenftel (*). De naam Decolorimètre is , om meer dan ééne
reden, weinig gepast; doch aan dergelijke, tegen alle regelen van taal if rijdende, benamingen fchijnen de Franfchen in het wetenicliappelijke thans eene bijzondere voorkeur te geven.
( * ) Het was t e wenfeben g e w e e s t , dat hier ook de prijs
van dit w e r k t u i g ware o p g e g e v e n , daar wij niet t w i j f e l e n ,
o f v e l e n , en vooral Raffinadeurs, die gebruik van b e e n z w a r t
m a k e n , begeeren zich het aan te fchaffen.

Reis naar het Eiland Kreta in den Griekfchen Archipel,
in het jaar 1 8 1 7 . Door F . w . S I E B E R . In II Deelen. Uit het Hoogduitsch. Met Platen. Te Haarlem,
bij de Erven F . Bohn. In gr. Svo. Te zamen 694
Bl. f 7 • 5o.

Twee deelen over Kreta,—

het tegenwoordige Kreta!

F. W. S I E B E R ,
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Bat zal wel langwijlig zijn! Zoo dachten w i j , toen wij
dit werk in handen namen, maar zagen ons op de aangenaamfre wijze verrast. In langen tijd hebben wij zulk eene
onderhoudende en in verfcheidene opzigten belangrijke
Reis niet gelezen, waartoe zekerlijk het tegenwoordige
tijdftip , hetwelk ons in alles, wat Griekenland betreft,
een dubbel belang doet Hellen, maar toch ook het talent
des Schrijvers, zijne veelfoortige kundigheden, het afwisfelende en boeijende van zijne voordragt, zijn bevallige ftijl, en het gewigt der onderwerpen zelve , niet weinig bijdragen. Immers Kreta, het aloude fabelland, de
wieg van den Godsdienst der Olympiërs, reeds door H O M E R U S bezongen, het Model van verfcheidene Wetgevingen ; Kreta met zijne grootfche natuurtooneelen, zijnen
trotfchen Ida; Kreta, de fleutel van den Archipel, dooi*
de _ Ottomannen eerst na eene dertigjarige belegering der
Hoofdilad aan de Venetianen, de oude bezitters, ontrukt ; Kreta, reeds in het begin van den heiligen ftrijd
voor Godsdienst, Vrijheid en Vaderland, en thans op
nieuw, een der brandpunten van den oplland, — welk
een klas/lek, welk een gewigtig land! Het is waar,reeds
T0URNEF0RT,
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hadden daarvan belangrijke berigten medegedeeld;
maar deze waren nu toch grootendeeïs verouderd, en de
hedendaagfche lezer moest over zulk een gewigtig land,
thans vooral, naar nieuwere befcheiden verlangen.
De Heer S I E B E R , een Oostenrijksch Geneesheer en
Kruidkundige, (maar zonder Oostenrijkfche vooroordeelen
en Grieken-haat) is de man, die ons deze Reis levert.
Hij befloot, dit eiland te bezoeken op zijnen weg naar
Egypte, doch niet in 't voorbijgaan, maar mejt afzondering van den noodigen tijd, om deszelfs plantkundige
fchatten en verderen natuurlijken'toefland naauwkeurig op
te fporen. Reeds op den overtogt leert men, in de aanmerkingen over de verhitting van het zeewater door golfflag, en de verhooging der kusten door aardbevingen, den
bekwamen Natuuronderzoeker, en in de fchildering der
gezigtcn op Griekenland den gevocligen vriend der OudNINI

UOEKBESCH.
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heid kennen. Hij vertrok in December 1816 van Trieste,
kwam in Januarij 1 8 1 7 voor de Hoofdftad Candia voor
anker, en vertoefde op het eiland, met onderfcheidene
kleine togtjes naar Canea, Rettimo, de oostzijde des eïlands, de witte bergen en den Ida, de vlakte van Gortyna en het Labirinth,
zfch gedeeltelijk met plantenlcz e n , gedeeltelijk met de geneeskundige praktijk bezig
houdende, tot in de maand November van dat jaar,
wanneer hij fcheep ging naar Alexandra,
in Egypte.
Zijn reisverhaal vult het geheele eerfte en omtrent twee
vijfden des tweeden Deels; het overige is toegewijd aan
eene befchrijvln% van Kreta, naar deszelfs natuurlijke en
zedelijke geïleldheid. Daar het minder doenlijk i s , den
Schrijver in alle zijne uitftapjes en kleine reizen te volgen , 'zullen wij ons bij voorkeur tot dit laatfte gedeelte
bepalen.
Kreta, tegenwoordig eigenlijk Candia genoemd, (doch
de Schrijver behoudt den klasjïeken mzm , omdat de Hoofdftad ook Candia heet) heeft zijnen naam niet naar het
krijt, dat, zoo als men dacht, aldaar overvloedig was.
Er is eigenlijk geheel geen krijt, maar wel kalkmergel;
zoodat misfehien het krijt, om de witheid, naar Kreta
genoemd is. Het eiland beftaat eigenlijk uit vier hooge
berggroepen, die door vlakten of lagere bergruggen aan
elkander gehecht zijn: ten westen de witte bergen (de
leuca-oroï);
daarop de Ida; alsdan de bergen van Lasfiti (door S I E B E R de EteokretifcheDiktagenoemd)
;en
eindelijk, vlak ten oosten, de Stia. Setia, of (volgens
s 1 E B E R ) de Preji/che Dikta. Door deze hooge geberg»
ten heeft Kreta aan de overftrooming weêrftand geboden ,
die eenmaal, in alouden tijd, (naar het denkbeeld onzes
Reizigers) het land tusfchen de Middellandfehe Zee en
den Hellespont doorgefcheurd, en dus dën Archipel gevormd heeft. Bij eenen nieuwen watervloed, die noghooger rees , zou Kreta mogelijk in de vier eilanden worden
gefmaldeeld, die de genoemde berggroepen dan zouden
uitmaken. Van deze bergen zijn de leuea-oroi en de Ida
hoog genoeg, om den naam van Alpen te verdienen. De

Matfle verrijst 7200 voet boven de oppervlakte der zee
(de halve hoogte van den Mont-Blanc) j en deze verhevene ligging bezorgt aan het eiland verfcheidene klimaten,
en zelfs aan het flrand (althans aan de noordzijde) eene
zeer gematigde warmte. Uit dien hoofde $ wegens de
luchtigheid en vruchtbaarheid, werd Kreta bij de Ouden
Makarvnefos (het gelukkige eiland) en Atria genoemd*
(Hoogstwaarfchijnlijk moet men daaraan ook de zeer vroege Phenicifche volkplanting toefchrijven, die er, vólgens den
Mythui van Europa, fchijnt té hebben beftaam) Dé vrucht*
baarheid is uitftekend, en zoo wel in het reisverhaal j
als in de befehrijving, worden daarvan de Iterkfte pfoö*
ven bijgébragti Uit hoofde der veffchillendë luchtitrekèfl
is de overvloed van planten zeer groot, hoezeer dé groftd
vrij fteenachtig is. De olijfboom is Het eerfte en voornaamfte voortbrengfel, die ook doorgaans in rotfigë lan*
den het best voortkomt. Het graan draagt 1 2 tot 2 es voüd*
Turhch koten en gierst leveren veel meer o p , dan Irt
noordelijker landen. Katoen en wijn zijn overvloedig eri
uitmuntend; van den l&atften zijn wel 60 iarieteitéH. Dê
granaatappel, de vjjg, de Johannes - broodboom groéijell
fchier overal in het wild. Men vindt granaten van 5 töÉ
6 pond Zwaar, en oranjeappels van 4 pond. Van de laat*
fte koopt men er 20 voor één' duit. Er zijn daarvan i&
foorten zoo wel als van limoenen $ van welke de iSoö
ftuks één' daalder kosten. Deze boomen bloeijen en dragen Vruchten te gelijk. Men ziet overal de heerlijkfté
bloemen , waarvan er vele het ganfëhe jaar door in vplleri
bloei ftaan. In December ziet men reeds hiacinten, naf*
cisfen en jasmijnen. De laudanum-gom is overvloedig. ïri
verfcheidene dalen wandelt men onder het lommer vati
duizendjarige platanen, en heerlijke rozelaurleren (olëandcrboomen, laurierrofe); doch de rrieeste hooge Wou*
den zijn vernield;een andere I V I I W Q S zou er geene vloot
tneer kunnen bouwen. Men vindt er zelfs dadelpaltfien *
doch in geringen getale. Het vlas is uitftekend, maar wordt
weinig gekweekt; daarentegen leveren de moerbeziënboo*
men rijke (tof tot de zijdeteelt. De amandelboomen grosi*
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jen in het wild. De honig is uitftekend, misfchien de
beste der wereld; S I E B E R geeft hem ten minfte boven
alle de voorkeur, en roemt hemelhoog zijnen geur; hij
meent, dat dit de Nektar der Goden geweest z i j ; men
kan hem met een vochtig mes ihijden, en zijn glans is
aan goudvernis gelijk. De wintermaanden zijn het aangenaamfte van het jaar; Hechts in Februarij is hec meer
windig dan koud; de zomermaanden worden door O . en
W . winden gematigd; en de herfst, door Z . winden ge
temperd , gelijkt meer naar eene voorbode der lente, dan
van den winter. Verfcheurende dieren vindt men er niet.
Een lam kost flechts vijf ftuivers. Doch alle deze heer
lijkheid wordt verbitterd door, drie plagen, waarvan de
derde verreweg de ergfte i s ; de melaatschheid , de pest,
cn de Turken. De eerfte vertoont zich hier in hare geheele afzigtige gedaante, als eene der verfchrikkelijkfte
ziekten. De pest, uit Egypte,zoo 't fchijnt,aangebragt,
ontvolkt fomtijds de fteden. De Heer S I E B E R maakte
de zonderlinge opmerking, dat de muilezel het vermogen
heeft, de pest te ruiken; hij ondervond dit zelf, door de
llugheid van het dier bij de nadering tot het van de pest
bcimette Canea, waarvoor anders" hoegenaamd geenp re
den was. Deze rampen echter zijn voorbijgaande;, die der
Turken is blijvende. Men weet, dat welvaart, volks
geluk , befchaving, en zelfs bevolking, in alle landen
verdwijnen, over welke de adem van dit vernielend Volk
gaat; maar cr zijn toch nog trappen in de ellende, en de
verdrukking van Kreta is de ergfte, die men zich verbeel
den kan. De Turken, die op den Archipel aan verfchcidene eilanden eene foort van eigen beftuur overlieten, en
dezelve flechts jaarlijks déns , onder den Kapudan Pacha,
tot invordering der fchatting bezochten, hebben zich op
Kreta, hetwelk zij met zoo vele moeite aan de Vcnelianen ontrukt hadden , gevestigd; en hun getal is door
de afftammelingen van vele eerlooze Renegaten vergroot.
Ons hart.komt tegen de mishandelingen o p , die deze ti
rannen aan de ongelukkige Grieken, de oorfpronkelijke en
wettige bewoners des lands, doen ondergaan. Slechts

eenige {taaltjes, die den opftand van dat vertrapte V a l k ,
ook bij den hardnekkigften Turken - vriend, zoo hij nog
mensch i s , moet wettigen. Geen Griek mag te paard of
op een' muilezel eene ftad binnentrekken. Zelfs hunne Bisfchoppen en Abten moeten afftijgen en te voet door de
poort gaan , waar de gemeende, fmerigfte Turk door mag
rijden. De Kerken, die bouwvallig zijn, "mogen niet herIteld worden, dan op een Firman van den Pacha,dje dan
nog door de Parte moet bekrachtigd worden en vreesfelijk veel kost. Zelfs mag men het bouwvallige niet ter
helfte afbreken; want daartoe worden twee Firmans vereischt, een voor het afbreken en een voor het herbou
wen. Wordt er een Turk in.de nabijheid van een Grieksch
klooster vermoord, zoo wordt dit bijna uitgefchud door
knevelarijen, al is er niet de minfte waarfchijnlijkheid, dat
de monniken aan de daad. fchuldig zijn. Rijkdom is voor
de Grieken eene hoofdmisdaad; en in plaats dat ChristenRegeringen overal de nijverheid en welvaart harer Onder
danen, als het zekerfte middel voor haren eigenen bloei,
zoeken te bevorderen, zoo mag in Griekenland geen Chris
ten een' zweem vertoonen van bemiddeld te zijn, zoo hij
niet onder de klaauvven van den Pacha of zijne waardige
dienaars wil vallen, die hem , op zijn allerminst, van alles
zullen berooven, indien zij zijn leven nog fparen. Vandaar, dat zij hunne welvaart, indien zij die hebben, zorg
vuldig Verbergen. S I E B E R was eens bij den Geneesheer
van het plaatsje Giropetro ten bezoek gevraagd. Hij werd
in de morfigfle, bouwvalligfte, armoedigfte hut van het
plaatsje gevoerd,.waar hij gevaar liep van op den ongelijken vloer den hals te breken. Men moest op drievoeten
zitten. Doch wat gebeurt er ? Eensklaps verandert het
tooneel: de man en de vrouw grendelen zorgvuldig de
deur, verwisfelen hunne lompen voor ftaatfiekleederen,
leggen een tapijt over den ingeftorten vloer,behangen de
wanden, en komen met goede tafels en tafelgereedfchap
en voortreffelijke fpijzen te voorfchijn. Hadden d&Turfon
dit geweten, de man ware niet in fchijn, maar inderdaad
fpoedig arm geweest. Maar het is niet alleen eer en goed,
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hetwelk deze tirannen aan de arme Grieken ontnemen; zelfó
hun leven is onder hen niet beveiligd» Bij het Bairamfeest is het eene uitbanning der Turken , op de arme Grieken , die zich op ftraat bevinden, te fchieten, en zij vermoorden hen dus geheel ongeftraft. Een zekere Griek reisde op zgn' muilezel, en werd door twee Turken te paard
ontmoet, De een roept hem toe; „ Klim af!" de tweede : „ Neen! blijf zitten , of ik fchiet u overhoop !" De
ongelukkige meende, dat het eene grap w a s , en dacht den
Barbaren (lof tot lagchen te geven, door met den eenen
voet in den ftijgbeugel te ftaan, met den anderen op het
paard te blijven, Hij werd overhoop gefchoten! — Erhad te Candid ongelukkig eene kruidontploffing plaats gehad , waarbij eene Moskee befchadigd werd. Hst Turifchegemeen, of de Jwitfaren,
(want op Sreta is elke jw/fc
Jgnitfaar, hoewel flechts in naam) befchuldigde daarvan,
zonder eenigen^ gropd, eene brave en rijke Griekfehe Fa-,
milie, welke door hunne Grooten om hare welvaart benijd werd, weshalve zij de menigte tegen haar opzetteden»
De Pacha Wildé de ongelukkigen redden; maar het hielp
niet; er ontftond een ftellig oproer; hij gaf hen dus aan
des volks woede over, dat hen op het wreedaardigfte ömbragt, e n , om er nu toch ook iets van te hebbèti, al
hun vermogen verbeurd verklaarde. Dit heet in Turkije.
R E G E R E N / ~~ O , mogt Zijne Hoogheid , de Vorst V A N
M E T T E R N I C H ,
zich eens Qp een B airam , feest, in
Griekfehe kleeding, te midden zijner geliefde Titrken op
ftraat bevinden {! — Maar de2d zelfde Turken zijn oök om-,
trent hur.ne eigene Regering rnuitziek, en geen Pacha durft
het anders, dan door listen en kunstgrepen, wagen, iemand,
die door de Parte veroordeeld i s , ter dood te laten bréngen. Het volk is of ruw en trotsch, of valsch en kwaadaardig» Nogtans geldt dit alles meest van de Turken in
de fteden; de grondeigenaars op het platte land zijn over
H algemeen veel beter; allen zijn echter even onkundig.
Dit laatft? is mede het geval met de Grieken, bij welke
men ook een groot onderfcheid vindt tusfchen de ongelukkige bewoners der vlakten en fteden en de bewoners

der witte bergen, of de Sphakioten, die geene Turken onder zich toelaten, en elk, die het waagde, zich bij hen
neer te zetten, zouden overhoop fchieten. Zij worden
dan ook van de Turken, tegen eene jaarlijklche belasting,
ontzien. Hier gaat de mensch meer met opgerigten hoofde , dan in de lieden; de pest (die getrouwe roedgezel der
Turken) bezoekt hen nooit, en de melaatschheid is bij
hen veel minder belhiettelijk. Het zijn dan ook deze moedige bergbewoners, die, zoo wij meenen , het eerst op
Kreta den ftandaard der onafhankelijkheid tegen de Turken
hebben uitgeftoken. Voorts is het getal der Grieken veel
grooter op het eiland, dan dat der Turken. De Joden,
die er wonen, zijn uit Spanje afkomftig, fpreken ook eene
foort van Spaansch, en zijn over 't algemeen eerlijk. Zij
fchijnen Karaïtcn en geene Talmudisten te zijn. Franken
zijn er zeer "weinig.
Er zijn op Kreta drie fteden, welke dien naam mogen
voeren. Candia , de Hoofdftad, Canea en Rettimo, alle
aan de noordkust; voorts een aantal kleine plaatsjes, zoo
als Giropetra, Lasftti, Melidoni, enz. De oude Hoofdlieden Gnosfus en Gortyna liggen tegenwoordig in puin.
De plaats van Gnosfus is waarfchijnlijk diegene, welke
nog Gnofa heet. Naar Gortyna noemt ziclvnog een Aartsbisfchop, die, omdat P A D L U S hier zelf het Evangelie
gepredikt en T I T Ü S heeft achtergelaten, zich den trot«
fchen titel van Primaat van Europa toeeigent. Niet ver
van daar is de beroemde Kretcnfer doolhof of labirinth,
niet meer of minder dan eene lteengroeve, waarin men niet
ligt zal verdolen. Verrukkelijk moeten, naar des Reizigers befchrijving, de dalen van Mirabcllo, Agia Rumelia
en Milopotamo zijn. Overblijffelen der Oudheid levert
Kreta flechts in kleinen getale; de oorlogen hebben het
te zeer verwoest, vooral de laatfte, die het aan de Ve*
netianen ontrukte, en hetgeen nog overig w a s , zoo als
te Gortyna, is door de Turken gebruikt tot het bouwen
van hunne landhuizen; men vindt er nog flechts zegelringen, zilveren munten en antiek glas. Voorden handel
dient de reede van Candia, door het eiland Standia {Eis
ten Dia) gevormd, de kleine haven van Canea, en de groote

van Suda, thans zoo bekend als de ligplaats der Egyptifche
en Turkfche vloten. De Heer S I E B E R , zoo 't fchijnt
niet minder bekwaam als Oudheid- dan als Natuurkundig e , waagt het, S T R A B O zelv' tegen te fpreken. Deze
had namelijk beweerd, dat de beroemde berg Dikta niet
bij Gnosfus en den Ida, maar op het oosteinde des eilands
bij Prafus moet gezocht worden. Hij wil echter aan laatstgcmelden berg ook wel den naam van Dikta gunnen, als •
mede aan den meer zuidelijk gelegenen berg, dien hij den
EteokretifchcnDikta noemt, hoewel hiervoor, onzes inziens , geene de minfte reden is. Doch zijne redenen , om
den waren Dikta in de nabijheid van Gnosfus, van het
h o l , waar J Ü P I T E R geboren i s , eh waar men zijn graf
toonde, te zoeken, zijn geenszins verwerpelijk.
Niet weinig van het genoegen, hetwelk ons deze belangrijke Reis heeft verfchaft, hebben wij aan den Vertaler te danken. Hij heeft zijn werk met kennis der beide
talen, en blijkbaar met kennis van zaken, verrigt. Allervoordeeligst onderfcheidt zich hetzelve van dien drom van
vertalingen, welke bijna dagelijks als fabrijkarbeid de pers
verlaten, onrijpe vruchten van menfchen, die geene der
beide talen goed verlTaan, en vreemdelingen zijn in het
onderwerp, dat zij moeten behandelen. Hier hebben wij
niet éénen Germanismus aangetroffen, behalve dat ongelukkige llruikelblok kelderen voor perfen (kelterri), waarover ook anderen gevallen zijn , en 't welk zekerlijk daaruit ontiïaat, dat wijn en kelder verwante denkbeelden zijn,
hoewel niet altijd. Wij wenfchen aan alle Uitgevers zulke Vertalers toe.

Revue Politique de 1'Europe en 1825. Par. et Leipz. chez
Bosfange Frères. Févr. 1826. 8vo. 88 pag. ƒ 1 - 20.
Wat zal er toch van Europa worden ? IVanneer zullen de wederzijdfehe drijvers van uiterflen aan het jammerlijk gefolterd Menschdom eenige verademing gunnen ? Te Amflerdam, bij}. C, van Resteren. 1825. In gr. dvo. 'èzBl.f: - 7 0 .

W i j voe gen deze twee boekjes, van gelijke grootte, over
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hetzelfde onderwerp handelende, en omtrent te zelfden tijde
uitgekomen, niet bij elkander, om dezelve in eenigerlei o p .
zigt gelijk te ftellen. Verre vandaar 1 Zij verfchillen als licht
en duisternis, als waarheid en leugen, als fchoon en afzigtig.
N o . i is een meesterlijk betoog van Europa's toeftand, in een'
uitmuntenden ftijl, met heldere ftaatkundige inzigten en de
edelfte bedoelingen. N o . <x is het werk van een' prulfchrijv e r , die niet ftelien kan, die alle blijken geeft van een ver
ward hoofd , waarin hetgeen hij weet als eene rommelkas door
elkander l i g t , en die geene edelaardige of onbaatzuchtige g e 
voelens fchijnt te kennen. Beginnen wij met het laatfte, om
met het beste te eindigen.
De Schrijver, die met een geheel onverftaanbaar beeld be
gint, waaruit ten minfte zoo veel blijkt, dat hij het vóór 15
jaren deerlijk met den troon van D U O N A P A R T E heeft ms
gehad, ( z o o wij ons in den Heller niet bedriegen, had hij
de voortduring van dien troon, gelijk thans van het H. Ver
bond, nog wel wat langer gewenscht, en is hij altijd aan den
kant, vanwaar de hoflucht waait) deze Schrijver is geweldig
boos op de wijsgeerige Gefchiedenis, en geeft, om zijnen af
keer daarvan te bewijzen, ons een allerzonderlingst mengel
moes uit de Gefchiedenis, waarin h i j , om te toonen, dat hij
toch ook iets gelezen heeft, ons liet algemeen bekende uit
den Spaanfchen Succesfie - oorlog opdischt, dan onmiddellijk
op J O S E P H I I , op deEngelfche magt ter zee , G E I L E R T ,
S A L Z M A N N , R O U S S E A U , de Spaanfche omwenteling in
if'oS fpringt,om den voljlrckten Koning voor wettig en nood
zakelijk en de Cortes voor fchandelijke oproermakers uit te
krijten, en zijne gal uit te braken tegen de Zuid - Amerikaar.fche voorftanders der onafhankelijkheid. Het is kluchtig,
dat, terwijl deze Profeet (!) voorfpelde, dat, daar de Ko~
ningsgezinden in Peru de overhand hebben, de Democratie in
Chili welhaast ook een einde fchijnt te moeten nemen ( b l .
44) , dat de orde in Peru, Chili en la Plata welhaast herfteld zal z i j n , en dit op Nieuw-Spanje een' gunftigen invloed
kan hebben (bl. 7 a ) , reeds door den beflisfenden flag van D e .
cember 1844, door den dapperen S U C R E , de Spaanfche
dwingelandij .op het vaste land van Amerika voor altijd ver
pletterd was. Wat is dat fchrijvertje op de vrije
Zuid-Amerikanen, die hij allen voor zwart fchijnt te houden, verbit
terd ! Hij gaat zelfs verder dan Oostenrijk in ijver voor de
legitimiteit , en jammert over den revolutionairen
toeftand
van Brazilië, De goede man fchijnt te vreezen, dat er, wan.

neer Amerika vrij wordt, geen ftuiver gelds meer mtar Eurafa zal komen. Dit alleen is genoeg, om zijn itaatshuishoukundig doorzigt te doen bewonderen. Hij denkc waarfchijnï i j k , dat de Mexicanen en Peruanen, gelijk M I D A S , goud
eten, of dat de Spanjaarden,
als zij meester werden, teritond door een' tooverflag de ondergeloopene goud- en zilvermijnen (die thans de Engelfchen met een' voorfpoedigen wit.
flag ontginnen) zouden aan den gang maken. Deze zoofchrandere bol vindt den ongelukkige»! R i ë G o , die goed en bloed
voor "de herftelling van zijn ongelukkig Vaderland heeft o p .
g e z e t , een' atlermisdadigjlen Luitenant. Zijne misdaden tegen
den Staat zullen toch wel zoo groot niet z i j n , als die van
dezen kladfchrijver tegen het Gemeenebest der Letteren! —
Hoe uitnemend het met de regtzaken en middelen tot appèl in
het Turkfehe Rijk gelegen is, vermeldt menige genoegzaam
vaauwkeurige en onpartijdige befchrijving van hetzelve.
O,
die lieve Turken! Ga er toch fpoedig heen, goede Schrijver»
D a a r . o f in uw geliefde Spanje, behoort gij te huis; in Nederland niet. De Grieken, in wier lot elkeen , wiens hoofd
eu hart op de regte plaats z i j n , het hoogde belang (lelt, die
voor lijf en leven en Vrijheid en Godsdienst vechten, noemt
deze duisterling weelgeesten. Hij fchermt, gelijk Dan Quichot, tegen windmolens; .en, na nog veel omhaals, zoo ver*
w a r d , dat wij er geen denkbeeld van kunnen g e v e n , en waarbij men tusfahenbeiden zou zeggen, dat hij raaskalde,droomt
hij van menfchen in ons Vaderland, die het oude Staatsbeftuur onder een* Raadpensionaris zoeken te herftellen. Doch
reeds genoeg, reeds te veel van dit v o d l
Wij fcheppen adem, wanneer wij ons van daar. tot de Rsvue' politique de TEurope begeven. Nog eens, meesterlijk is
dit Overzigt, en getuigt van een geoefend oog en eene fikfche hand ter befchrijving. Mogten alle Vorften, alle Ministers , vooral die van het H. Verbond , hetzelve lezen en ter
harte nemen! Er wordt hier k o r t , maar zakelijk en op eene
alles afdoende w i j z e , getoond, dat de tegenwoordige befchaving met zich brengt, dat de Volken tegen het misbruik van
de magt dezer Regenten zekere waarborgen hebben, die men
hun niet onthouden k a n , zonder onregtvaardig te zijn. De
prulfchrijver N o . 2 zag in de Cwjiitutiêu niets dan verloop
van nering en hantering (waarom ? dit zegt hij n i e t ) ; do
Schrijver der Revue befchouwt de zaak uit een hooger gezigtpunc. Hij z e g t , — e n , onzes inziens, volkomen met
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grond — dat de zoo geprezene befchaVing der Griekfche en
Romeinfche oudheid verre moet onderdoen bij de tegenwoor*
dige, e n , door den natuurlijken voortgang des menschdoms
in kundigheden, van zelve eenen nog hoogeren trap kan en
zal bereiken, indien flechts de Vorjien of hunne Ministers zulks
piet tegenwerken; maar, door dwaze begrippén van magt eri
goddelijke Regten beftuurd, verfmaden zij de fchoone, de verhevene rol van Opperhoofden van groote en befchaafde V o l ken. Zij willen liever Meesters en Afgoden Zijn van kruipende flaven, dan tot de Volken af te dalen, én hunne liefde
te winnen. (Dij deze woorden van den Schrijver herinnerden
wij ons de verhevene taal van den onvergetelijken W I L L E M
I V , den Grootvader onzes Konings: dat hij niets kende, het*
geen de eerzucht eens flervelings zoo zeer kan ftreelen, dan
een voorwerp der liefde en hoogachting te zijn van een vrij
Folk) N e e n ! de Monarchen hebben zich liever vereetiigd toe
een Verbond, hetwelk zij heilig noemen, o m , als een éénig
man, de eifeben der Volken om hunne Regten te fluiten.
Niet onaardig noemt onze S c h a v e r dit Verbond „ de u i t „ voerende Magt der Europefche Aristocratie,
dié van allen
„ kant tegen de gelijkheid in Regten opftaat.''
Want hec is
deze gelijkheid voor de Wet, die de Volken alornme begee*
ren, en die de Regenten, of hunne Staatsdienaars, overal
weigeren. Europa is in twee groote partijen gefmaldeeldj
de eëne, d i e , en, in getal, en in kunde, en in verdienften, de
oneindige meerderheid heeft, eischt de toepasfing van dit be«
ginfel; de tweede (uit eenige Hovelingen, Priesters, E d e l lieden, en misfehien ambtenaren of ambtenjagers beftaande)
weert het uit alle kracht. Doeh de Regenten onderzoeken
dit gefchilpunt niet; zij leggen hun zWaard in de weegfchaal,
Hoe verkeerd, zich willens en wetens bij de Volken gehaat
te maken, zoo als in Frankrijk, waar men al het mogelijke
gedaan heeft om de Natie te verbitteren, uitgezonderd alleen
bloedige teregtftellingen, waarvan men dé onmiddellijke ge*
volgen vreesde. Men heeft zich van den fchrik bediend,
dien N A P O L E O N had ingeboezemd, om deszelfs ftelfel van
vrees en geweld in wezen te houden. Frankrijk is daardoor
in de oogen van Europa verachtelijk geworden. (Heeft niet
V I L L È L E
openlijk g e z e g d , dat hij Spanje zou aanvallen,
alleen om zich voor een' aanval van Rusland te beveiligen?)
Engeland, daarentegen, is h e t land eencr Conjlitutioncle V r i j .
heid ; e n , wanneer h e t z e l v e , getergd zijnde, eens eeric op'
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roeping aan de Volkan deed, zou men het onmetelijk gewigt
van dieu hefboom, een beroep op de Conflitutionele gevoelens
in geheel Europa, leeren kennen. Rusland is de Mogend*
b e i d , die door de Vorften van het Heilige Verbond tegen de
Volken in den arm wordt genomen, al is het, dat hunne
waardigheid, als Regenten en onafhankelijke Beftuurders,
daaronder lijdt. „ De Koningen geven aan hunne flavernij
„ boven de vrijheid hunner volken de voorkeur. Zij hebben
zichzelv' overgeleverd, om zich over de onderneming
„ van genen te wreken; dus zijn zij vervallen in de fabel
, van het paard, hetwelk den mensch te hulp roept." Het
perfoneel karakter van A L E X A N D E R is gematigd; maar wie
kan voor zijnen Opvolger inftaan ? (Deze zal niets in den ftaat
der zaken veranderen. M E T T E R N I C B heeft het verzekerd.
De Grieken moeten uitgeroeid worden.) Na nog eenige zeer
flerke, maar toch niet ongegronde, aanmerkingen over Oosten,
rijk en Pruis/en, (ten aanzien van welk laatfte wij nogtans
»iet gaarne zouden üemmen in de uitfpraak, „ dat de L e t 
t e r k u n d e niet dan in krijgskundige werken beftaat") gaat
de Schrijver tot Nederland over. Zeer aangenaam moet voor
het welgeftejde vaderlandfche hart de lof onzes Konings zijn,
dien hij om zijne deugden , om zijne naauwgezetheid in de
waarneming aller pligteu van het Koningfchap,. om zijne
liefde voor het Regt en achting v o o r de wetten prijst, en
tevens Nederland het tweede Land der Vrijheid in Europa
noemt. Ook het volgende wegens de zware belastingen is
misfchien niet geheel ongegrond, 'wanneer het op de druk
kende belemmeringen des bandels toegepast w o r d t . Hoe ver
bazend, echter, fteekt bij dit tafereel Spanje en het onge
lukkige Griekenland afl Hier is de ftem onzes Schrijvers eer
te zwak dan te fterk, en de Hertog V A N A N C O U L O M B
bekomt zelfs een compliment over zijne menfchelijkheid in
de uitvoering der bevelen tot Spanje 's onderwerping. Men
kan zich niet van verontwaardiging onthouden op het denk
b e e l d , dat twee zulke heerlijke Landen, twee zulke belang
rijke Volken, door een paar beiluiten van het,H. Verbond,
tot verwoesting en ondergang worden gedoemd. Doch wat
helpt h e t , dit honderdmalen te zeggen ? M E T T E R N I C H
lacht alle menfchenvrienden u i t , zendt aan i B R A H r M - Pac ha
vermaningen om toch maar door te dringen, en neemt mis
fchien een fnuifje op h e t hooren der vernietiging van e e n e
geheele Christenbevolking. „ Naar Afrika met de Rebellen!
w

1

„ In Griekenland bebooren gehoorzame Zwarten !" Ten flocte wordt nog een hartig woordje gezegd aan den P a u s , (die
het dan wel heel erg moet maken, daar hij zelfs onzen fer.
vilen Schrijver van N o . 2-niet, bevalt) en alles in een alge»
meen overzigt zamengetrokken.
Het verheugt ons, dat de herftelde, fchoon thans weder
bedreigde, vrijheid van drukpers in Frankrijk vergund heeft,
die werkje het licht te doen zien. De daarin voorgeftelde
waarheden zijn zoo klaar voor ieder gezond menfehenverftand, dat zij zelfs den uitmuntenden ftijl, waarin zij zijn
voorgedragen, niet zouden behoeven, om indruk te maken.
Men vergelijke hiermede de wartaal van N o . 2 !

G Y S B E R T

J A P I C X ,

Friefche

Rymleiye,

druwek , op nyz trognoaze in forbettere trog

etc.de
E.

tredde

E P K E M A .

Woordenboek op de Gedichten en verdere gefchriften van G\s~
B E R T J A P I C X , door denzelfden.
{Vervolg en flot van bl. 7 4 . )
" W j j gaan over tot het tweede d e e l , hetwelk het Woordenboek bevat, en voorafgegaan wordt door eene Inleiding, (van
I — L X X V I I I ) , eenige aanmerkingen behelzende over de
Vriefche taal. Eene volledige Spraakkunst te g e v e n , was
geenszins het oogmerk, en inderdaad ook minder noodzake.
lijk, dewijl het V r i e s c h , zoo als net bij G Y S B E R T J A K 0 B s wordt gevonden , zoo veel overeenkomst heeft met het
Nederduitsch bij C A T S , K A M P H u 1 z E N en hunne tijdgenooten. „Trouwens de eerstgemelde i s , " zegt E P K E M A , bl.
I I Ï , en wie zal het met grond kunnen tegenfpreken ? „ zoo
„ niet geheel, althans voor een groot d e e l , de oudfte zus„ ter of veeleer de moeder der laatstgenoemde, maar nog
„ in haren ouden tooi." Deze aanmerkingen loopen over de
letters en derzelver uitfpraak en gebruik, over de twee- en
drieklanken , enz. over de verbuiging der naam- en voornaamwoorden , over de vervoeging der werkwoorden en wat bierme*
de in verband flaat. Andere punten voorbijgaande, willen wij
een oogenblik bij hetgeen over de ge/t'achten, naamvallen en
verbuiging wordt gezegd ftilflaan. Het had Recenfent altijd
gehinderd , in de fragmenten van den ouden Grammaticus (te
vinden I l d e . D e e l , bl, 5 , en vóór driehonderd jaren gefchre-
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ven) te l e z e n , dat het Vriesch geen onderfcheid van gelkeli*
t e n , geene naamsuitgangen of cafus heeft, en dus geene de
clinatie bezit. Want dit is zoo veel als die taal .voor een v o l .
komen patois te verklaren, gelijk de Heer E P K E M A insgelijks
erkent, bl. X L I . Ook meende hij altijd wel degelijk het genus
en de verbuiging in het Vriesch, zoo wel in den mond def
landlieden als in de gefchrevene Hukken, te hebben opge
merkt ; fchoon hij niet ontveinzen k o n , dat het in de Vrie.
fche taal minder duidelijk dan in de Nederduitfche, vooral
dan in de zoogenaamde Latijnfehe taal, zigtbaar is. De re
den fcheen hierin gelegen te z i j n , dat de taal, door niet g e fchreven en dus befchaafd te worden , overgelaten werd aan
de verwaarloozing van hen, d i e , terwijl zij dezelve fpraken,
echter nooit op naauwkeurige opvolging van de grammatifche
regelen dachten. Deze regelen zijn in den aard van elke taal
en de bijzondere inrigting van den menfcheüjken g e e s t , en
de w i j z e , waarop deze denkt en de gedachten zich voorftelt
en uitdrukt, gegrond; en het is onmogelijk, dat niet elke
taBl eene eigene en juiste Grammatica , om het dus uit te
drukken, zou bezitten. Wordt nu eene taal echter alleen ge*
fproken, en wel door dezulken, wien het geene behoefte i s ,
om de fijnfte nuances der denkbeelden ook door alle moge.
lijke nuances der uitdrukking, welke de taal toeftaat, te ken
nen te g e v e n , dan blijft zij wel voor willekeurige, op een
zijdige theorien gebouwde veranderingen en verbasteringen b e 
waard , maar zij verliest veel van hare voortrcifelijkheid, en
ongevoelig (lijten hare beste en fijnfte vormen af. Wanneer
men dan nu naderhand in deze taal wil fchrijven, vindt men
zich dikwijls verlegen om juist te fchrijven gelijk men fpreekt
en echter eene goede en regelmatige taal te bezigen. Het is
met het Vriesch, gelijk het gaan zou met het Nederduitsch,
als men het fcbreef, gelijk het in den dagelijkfchen omgang
wordt gefproken. Hoort men dan wel bijna ooit het onder,
fcheid der gedachten en de cafus in acht nemen ? Het is in
derdaad te beklagen, dat wij eene zoo (lordige converfatietaal
bezigen ; maar het is niet te ontkennen , dat flechts weinigen,
zonder affectatie en ftijfheid, zoo grammatisch fpreken, als men
het tot het fchrijven behoeft. Is nu ook het Vriesch altijd
flechts eene taal van dagelijkfchen omgang geweest, het is ook
niet te verwonderen, dat zij alle gebreken eener verwaarloos
de taal b e z i t , waardoor het opmaken eener geregelde Gram.
matica moeijelijk valt. Maar is deze taal daardoor noodwen.
t
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dig vervallen, liet is echter mogelijk, dat zij eens iti al hare
voortreffelijkheid zal ontwikkeld worden, wanneer zij veel
wordt gefchreven , en wel door dezulken, die niet door hun»
ne theoriën zich laten verleiden, om vreemde vormen aan
dezelve op te dringen, maar die niets doen, dan met eene
gezonde oordeelkunde op te merken. Het doet Recenfent dus
genoegen , hieromtrent den Heer E P K E M A in het algemeen met
hem van gelijke gedachten te v i n d e n , e n hij kan niet nalaten
hier bij te brengen, wat door dezen desaangaaride wordt ge
z e g d , bl. X L I I l ('t geen echter niet hier, maar op het ein
d e , of in het begin,als eene algemeeneaanmerking,had moe
ten worden g e z e g d ; maar dit is juist de éénige keer niet,
dat E P K E M A zich door zijne ongedwongene fchrijfwijze
laat verleiden, o m , waar hem eene gedachte voor den geesc
k o m t , dezelve neder te {lellen, zonder er op te denken, dat
dezelve op eene andere plaats beter v o e g d e ) : „ Het zou ,**
zegt hij , * den Dichter, indien het toen gebruikelijk geweest
„ ware, gemakkelijk zijn gevallen, de taal even kunstmatig
„ te fchrijven, als men thans de onze doet, Doch hij fchreef
„ zoo als men doorgaans in den omgang toen fprak, en zoo
„ deden ook B R E D E R O , V A N D E R V E E N , ja zelfs C A T S
„ en anderen van dien leeftijd, zonder overal de grammati„ cale regels te volgen. Men ziet het duidelijk, dat hunne
„ taal ongekunfteld ( ? ) en onbefchaafd was. Maar gelijk de
„ Nederduitfche taal thans over het algemeen naar vaste re„ gels is bewerkt, de genachten kenbaar, de verbuiging ge„ regeld, enz. even zoo is de taal der Vriezen vatbaar voor
„ befchaving, en z a l , begint men haar te fchrijven, weldra
„ met de Nederduitfche, hare dochter, wedijveren. Zij heeft
„ wat langer op het land geleefd, waar men het zoo naauw
„ niet neemt; hare dochter is wat vroeger in de fteden op
„ bals en concerten toegelaten, en dus voor het uiterlijke
„ wat meer befchaafd en opgefmukt, doch ook niet zonder
„ eenige natuurlijke fieraden en goede eigenfchappen er bij
„ te hebben opgezet, zoo als dat doorgaans in de groote w e „ reld gaat. Gelukkig, zoo de oude moeder, onder de men„ fchen komende, niet te veel van hare krachtvolle eenvou„ digheid en van het natuurlijk fchoon verlieze."
Tot eene proeve eener meerdere befchaving fchrijft daar
op de Heer E P K E M A iets van G Y S B E R T J A K O B S " verta.
ling der Verhandeling over het leven en fterven, Deel I I , bl.
88, aldus raar de regels der Nederduitfche taal: „ M a r fchien

„
„
„
„
„
„
„
„
„

b y de reden, as yene goede en nolke paedüedfter, folgje
w o l , fo binne er eak bjuester-greate fwierigheden for de
ban: want dan mót hy fich to in doerhaftig gefjnechc forfirddigjen, altyd fcbrep en yn forwar ftean, as waefende
fen foren, fen efteren, fen den yenen en oaren kant, fen
fynnen fynne befet, dy him onophadelyk to kear giet. Wat
is dat doch for yen fynne? Alles wat him behaeget, alles
wat hy f j o g t , eynlinge de greatfte fynne, welke hy op
de wrad het, is de wrad f e l m , " enz.

Het komt Recenfent v o o r , dat de Heer E P K E M A in het
geven dezer proeve minder gelukkig gedaagd i s , waarvan
het plaatfen van fich. kdnt en welke, voor Hm, tg en dy,
onder anderen, ten bewijze kan lirekken.
Op de Inleiding volgt het Woordenboek, 572 bladzijden g r o o t ,
voorzeker mede hetbelangrijkfte van het geheele werk. Het loopt
over de Gedichten en verdere gefchriften van G Y S B E R T J A KOBs,waarvan het de voorkomende woorden, en in een Aan.
hangfel de eigennamen, gelijk mede de bastaardwoorden,ver
klaart, derzelver waarfchijnlijke afleiding, verfchillende betee»
kenisfen en gebruik in andere dialecten, met name de Nederduitfche,in vroegeren tijd, onderzoekt, de plaatfen, waar zij
gevonden worden, opgeeft, en verwijst naar taalkundige nafporingeu, welke over dezelve door anderen mogten zijn in
het werk gefield. Het is dus een taal - uitlegkundig Woor
denboek, dubbel waardig om op G Y S B E R T J A K O B S te
worden vervaardigd, omdat deze niet alleen een groot Dich
ter w a s , maar met zeldzame vlijt en oordeelkunde zijne eige
ne taal had beoefend en onderzocht, en daarom ook in dien
zin een klasfiek Schrijver mag genoemd worden. Is dus het nut
van dergelijke indices, claves enz. tot het leeren kennen eener
taal te grooter, naarmate zij zijn ingerigt voor Schrijvers,
die dezelve zuiverder fchreven, geen grooter dienst kon voor
het grondig beftuderen der Vriefche taal worden gedaan, dan
door zulk een claves op G Y S B E R T J A K O B S . Aan dit Woor
denboek heeft dan ook de Schrijver geene vlijt en infpanning
gefpaard, en zoo wel zijne ftandvastigheid in het volvoeren
en doorzetten van het eens aangevangene, hoe vervélend hec
ook in vele opzigten zijn mogt, getoond, als hij de uitge
breidheid zijner kennis , de naauwkeurigheid zijner klasfifche
ftudie • methode en de fcherpzinnigheid van zijn vernuft daar
bij aan dei; dag legde, Zoo lang zulk een Woordenboek ont
brak, was het onmogelijk, de beoefening van het Vriesch op

een' geregelden voet te brengen. Thans is de grondflag, g e l e g d , waarop men verder kan voortbouwen; terwijl echte
liefhebbers niet zullen nalaten, bij dit Woordenboek'," dat
reeds een in zoo vele opzigten volledig repertorium i s , vérder
aan te teekenen, wat hun tot nadere verklaring of afleiding
der woorden voorkomt. Aangenaam is de ontdekking van den
rijkdom der Vriefche taal, die op zulk eene wijze het eigenaardigst in 't oog v a l t ; terwijl men er natuurlijk niet bij verg e e t , dat door G Y S B E R T niet alle woorden zijn g e b e z i g d ,
die deze taal bezit. Men leert er uit kennen, hoe vele woorden, die in het Nederduitsch reeds verouderd zfjn, pf waarvan zelfs het fpoor is verdwenen, nog in de moederlijke taal
aanwezig zijn, en hoe zeer deze tot gener verrijking en nadere
vorming en ontwikkeling kan bijdragen, zoo "wel als ter verklaring van hetgeen zonder het l i c h t , dat zij ontfteekt, duister zou zijn gebleven.
De aard van een Woordenboek maakt het onmogelijk, het-,
zelve naauwkeurig in het bellek eener recenfie te doen ken»
nen, en deszelfs waarde door befchouwing der afzonderlijke
artikelen, waaruit het beftaat, te onderzoeken. Wfj willen dan
ook niet in bijzonderheden treden, noch alles, wat ons o n der het lezen en nagaan boven andere b e v i e l , noch o o k ,
wat ons minder juist of eenigzins gewaagd voorkwam, aanteekenen. Het zij genoeg, na een der korte artikelejH 200 »Is?
het boek openvalt, tot proeve te hebben gegeven, over hec
èen en ander iets aan te (lippen.
Op Houwe (de Folie houwe) leest men: „ Overvloed. 1.96.
„ H O O F T , N. H. bl, 5 , den vollen hou vinden, T u 1 it„ M A N , Spreekw. I. 302. Hij heeft daar den vollen hou.
„ Deze leidt het van houden af. Hou, zegt hij , is houpding,
onderhouding, K I . L I A A N , houwe, houw, hauw,
» hoy, foenum herba refecta in pabulum. In de O. F. IV.
„ v i n d t men Hou, How, Howe, Houwe, voor aula.
En
„ wat zou ons beletten, hiervan de Folie houwe af te. lei»
„ den? Men zegt immers nog dikwijls van eenè plaats, daar
„ 't volop i s : Daar is 't Vollenhove; men komt dadr in Vot„ lenhove. Hier is echter keus voor den lezer."
Bij Az fpreekt de Schrijver het gevoelen van H U Y D i t c o P B R tegen, dat dan alleen achter den vergrootenden
trap behooren zoude,, en haalt niet alleen vele voorbeelden
van als, fo, maar ook,zelfs van gelijk aan achter den comparatif. In het tegenwoordig taalkundig verfchil over dit gebruik vond Recenfent het hier geltelde opmerkenswaardig. —
EOEKBESCII. 1826.
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Met veel genoegen las hij insgelijks het artikel bedjoept,
en wenschte het nog uitvoeriger ontwikkeld, Ö f echter tipfen, het bekende kiriderfpel, de oorfpronkelijke beteekenis
van néér doen duiken bttxaii
komt hem twijfelachtig voor.
Hij zou het liever van tip', top afleiden, omdat men op den
'top, het ukeffte éind'e, vafi het ftuk hout flaat. — Zou de
gtóndbeteekenis.'.van dyen (in bedjes) act, en neutr. zijn
rékken, trekken, en niet veeleer werken ? Zoo dijt het deeg
Bit , als het begint te werken. Van denzelfden oorfprong zon
Sm'deeg,
terdege,
degelijk, doen enz.kómen. — Wanneer
y e i ï In <je fpreektyijze Rozen in 't Bozen en dergelijke meer,
Wagr "paronomafiëri z i j n , mauwkeiirig moet letten op de afleiding en ware beteekenis der woorden, 't geen Recenfent
met. noodzakelijk tóefchijnt, da4f dezelve, eve^n als in bot
óver bol, hotdéfe 'boldere , om de pntonomafië fchijnen gevormd
te worden, dan zou het in bedenking komen, of boun of
huwn niet veeleer vafl buwne, bende ( I D . Ii'O k o m e , en
dus deze fpreekwijze hetzelfde beteekene als in V honderiï
om , rondom ia de menigte. — Zon dollen, in den zin vatt
een* ps te dollen,, met dolgen, kwetfen, en niet veeleer met
dolmaken, bedwelmen, verbonden z i j n ? ' — Honck beviel ons
zéér' w e l , eveneens als het gezegde bij Jeam en Jechtjen ,
Reamerhouwcr, enz. — Ljeuntjen is zeer belangrijk ontwikkeld. Zou hét 'echter, in den zin van iets vriendelijk en
aanhoudend vlëijend afvragen, niet van leunen atkomftig zijn,
tegen iemand leunen, zoo als kinderen en gelieven elkander vleifendë vragen; ëvén gelijk het reeds genoemde, bij iemand om iets
aanhouden, op iemand aandringen, hetzelfde denkbeeld uit'
d r u k t ? — D e afleiding van loackje zien, ftaüluwcken,
lokken,
'trekken , komt ons te gezocht voor.— Bij Mis fpreekt de Heef
E P K E M A over\tnachlichte, mógelijk,misfckien,èu
zeer zeldzaam is', bij M A E R L A N D T voorkomt, en door hem wordt
verklaard als bedorven uit machfchienlijk.
Zou het niet, in»
9ièn hét niet hetzelfde is als mogelijk, komen van '* mag
ligt, 't' kan gefckieden ? In welligt of veelligt, voor 't viet
'ligt, is iets dergelijks. — Slobbjen is goed uiteengezet, - »
Smorig. In hét Hollandfche gebruik van 3it woord blijkt da
oorfprong van fmeer nog duidelijker dan bij de Vriezen, waar
hét in 't gemeen morfig aanduidt. — Snertten.
Wij zouden
de beteekenis van dit w o o r d , als jlrafen,
onvriendelijk beje*
genen, niet van' de gezochte metapher (het
fnuiten)afleiden,
maar ze verbinden met fnar, fcherp , 't welk ook in fnorren
;

nog overig i s , en de grondbeteekenis uit den klank der letters ontleent.
Dan, voor het beftek van het Tijdfchrift, waarin Reeënfent dit verflag zal aanbieden, is hetzelve féèds te uitvoerig, om ook nog van dè opheldering van deze én genefpreefc»
woorden, die bij G Y S B E R T J A K O B s voorkomen, eri welke
"wij te vergeefs zochten, te gewagen. Maar het gaat oók hief:
malta petentibus defünt multa, en men moet ook niet te Veel
vorderen.
Wij moeten dan nu wel een einde maken aan onze aankon,
diging van dit w e r k , ook zonder dat ons tijd overblijft, om
over het Vriefche vers van E P E E - M A , waarmede hetzelve
aanvangt, en 't welk eene Opdragt is aan den Heer Gouverneur van Vriesland, onze aanmerkingen mede te deelen. Wij
nemen dus affcheid van den Heer E P K E M A en van onze le^
z e r s , vervuld met het gevoel van dankbaarheid en hoogachting voor den eerften, en met den wensen voor de laatften \
dat zij zich ten nutte maken, wat hun is aangeboden. W J
twijfelen n i e t , o f allen, die het' werk naauwkeurig onderzoeken eii met oordeel gebruiken, zullen aan hetzelve den roem
Van een klasjlek werk gaarne toekennen.

Befchrijving van Zwitferland,
met betrekking tot deszelfs
aardrijkskundige ligging, natuurlijke vwrtbrengfels,
ondheèeh,
gefchiedenis en koophandel. Uit het Hoogduitsch. Tt
Deelen. Met Platen. Te Amjlerdam, bij J. C . Van Resteren. 1824, In gr. tvo. Te zamen 580 LI. f 6 - :
A a n den titel beautwoordt dit boek in zoo verre volkomen,
dat men hier, 'in den bepaaldften zin des woords, eene befchrijving vindt. Aanlokkelijk, derhalve,is de houding deze$
werks niet voor den fmaak van eiken lezenden, en menigeen
zal over dorheid klagen en zich vervelen, die zich eenè
zoete en reine en wijze fentimehtele verrukking ineen' vruchtbaren en liefelijken beemd had toegedacht. Hem behaagt hec
niet, dat hier zoo weinig voldaan wordt aan de nieuwsgierigheid , die hij voor echte belangftelling wil doen doorgaan,
en dat daar weder als zoo belangrijk behandeld wordt, wat
hij rekenen zoude te behooren tot het departement van den
beuzelgeest. Doch dit hangt van het fubjectief oordeel en
den individuélen fmaak gelijkelijk af, Weshalve wij daarvan
K 2

geene ,voorbeelden bijbrengen. Waarheid is h e t , dat eene
groote uitvoerigheid flechts zelden, en waar het er dan ook
zoo heel veel niet op aankomt, tegen de doorgaans te over
haastende kortheid ( b . v . D . I. bl. 165) overftaat, waarmede
z a k e n , omtrent welke men zeker gaarne iets meer las, be
handeld worden, b . v . de kerkelijke gefchiedenis van Zm'tferland op ééne bladzijde. Waar is het o o k , dat zoo veel door
elkander ftaat.dat men niet zonder hinder eenen overgang mist,
b . v. ( D . II. bl. 1 9 1 ) : „ D e vrouwen dragen koufen van de
zelfde (roode) kleur, en verfieren haar opgewonden hair op
zon- en feestdagen met eene groote zilveren naald. In den
achtergrond van het dal dringt de fnelvlietende Landquart uit
eene naauwen vreesfelijke rotskloof v o o r t , " ezv. Dithlnderde
ons menigmalen, maar vooral (bijzonder in het eerfte deel, en
voornamelijk in de eerfte bladen) de fautive overzetting, me
nige onnaauwkeurige en onverftaanbare uitdrukking, en —
doch dit betreft het geheele werk — de flordige plaatfing der
zinteekens en de onachtzame taalfpelling. Hoe afkeerig van
vitzucht» moet Recenfent yan dit geftelde toch rekenfchap
geven. N u , wie kan in volzinnen genoegen nemen, als de
z e ? „ Buitendien, hetgeen ik uit eigene befchouwing geput
h e b , zal gevolgelijk hier als het nieuwfte en zekerfte zamen.
gefteld worden, hetgeen de Zwitfers zeiven omtrent hun land
bijeengezameld hebben, zal Zwitjerland door mij gefchetst
worden, zoo als men het heden ten dage kent." — „ Noch
het penfeel, noch het graveer-ijzer kunnen de tooneelen niet
voorftellen." — „ Deze (masfa's van fneeuw) vergrooten
zich jaarlijks, en dijen zelfs tot in de benedenfte gedeelte,
hetwelk zich over vruchtbare dalen had uitgeftrekt, verliest
door de zomerhitte zoo veel i j s , " ezv. — „ Het hoopje
fneeuw vergroot, in het benedenrollen, ziender o o g . " —
„ Zwitferland is een l a n d , waar de vriend der natuur en der
menschheid het Iieffte reist eu vertoeft. (Dat is w e l ; maar
nu het bewijs.) Gelukkige omftandigheden van een uitfteekenden aard zijn hier zelden, en waar zij zich bevinden zijn
zij de eervolle vrucht van moeite en arbeid." — Wat is eene
geestelijke nederzetting ? ( D . I. bl. 159.) — „ De hoofdfchedels
( b l . 187) hebben opfchriften;" de graflieden denkelijk. — „ D i e
(eedgenoot, die) reeds als redder des lands de altaren ver
dienden , welke de kerk hem als zalig gefprokene vergund
had op te rigten." — W i j zijn er van verzekerd, dat deze
aanwijzingen genoeg z i j n ' maar o o k , dat e l k , die het werk
;

zelf leest, dezelve zeer fpaarzaam gedaan zal acbten, en ze
heel wat vermenigvuldigen kan. Dit ééne echter worde nog
opgemerkt, opdat toch V A N R E S T E R E N , en met hem elk
uitgever, toezie, dat hetgene hij dan toch vertaald wil heb
ben in de regte handen kome. BI. 70 leest men: „ De bedendaagfche Zmtferfehe kleederdragten, van welke wij er
verfcheidene in plaat zullen b r e n g e n e z v . — en nu vindt
men geene platen. Hoe zit dat? Den fleutel vindt men na
een uittrekfel uit een werk van D E F P I N G , waarvan men,
bl. 5 , leest, dat koperen platen het verzeilen, ezv. Daar
wordt g e z e g d , dat men derhalve de teekeningen zal dienen
aan te vullen, — hier, dat men dit niet behoeft te doen,
omdat men verfcheidene platen geeft. Men laat D E P H N G
fpreken, alsof men zelf fprake, en nu maakt men al eene heel
malle figuur!
Dit fpijt o n s , omdat wij voor ons dit boekwerk, dat ze
ker meer onderhoudend konde gefchreven zijn, zoo gaarne
aanprezen, uit hoofde van vele wetenswaardige bijzonderhe
d e n , die h e t , in een beknopt beftek, mededeelt;hoewel z i j ,
voor welke dezelve niet zoo zeer aangename herinneringen,
als wel geheel nieuw z i j n , wel nu en dan een woordje tot
opheldering wenfchen zullen. In de 90 eerfte bladzijden vindt
men een algemeen overzigt van Zmtferland,
en voorts de
befchrijvingen van elk kanton in het bijzonder. Het verrasfend e , vooral om het onverwachte eener zoodanige afwisfeling,
is echter niet zóó weinig, dat de Recenfent omtrent de keuze
van het een of ander niet zoude verlegen zijn. Die anekdote
omtrent de kinderliefde van een' kwikftaart, D . I bl. d o ;
die uitweiding omtrent de volksverhuizingen, bl. 6 8 ; dat
verhaal aangaande de wonderbare redding van e e n , door een*
koningsarend, in de lucht opgevoerd kindje, bl. 2 3 5 ; die
vertelling aangaande een dorppoëet bij de Entlebuchers, D .
II. bl. 3 5 ; die opmerking omtrent den voorrang der dppen~
zeiler vrouwen aan het H. Avondmaal, bl. 1 3 5 , en omtrent
het etjerenfpel op Pafchen, bl. 1 4 1 ; dat berigt omtrent het
bereiden der Zwitferfche kaas, bl. 156 , en meer, door ons aangéteekend, ware der overneminge even waardig. Zie hier ech
ter eene andere kleine, maar bevallige proeve:
„ Bij de
Graauwbunderlanders heeft de gastvrijheid de volgende ge
woonte ingevoerd. Is er tusfchen twee perfonen eene beleedigiug voorgevallen van dien aard, dat de wraak hare bloedi
ge haud in het ('pel mengen kunne, zoo trachten hunne vrien.

den hen weder te doen naderen, en onder één dak en aan ééne
tafel te brengen. Hier deelen zij tusfchen de beide partijen
het verzoeningsbrood uit,, en menfchen welke dit brood met
elkander hebben gebroken, kunnen elkander niet meer vervol,
gen; want een heilzaam volksgeloof verfchrikt hen met den
eeuwigen vloek." (Dewijl iets dergelijks bij de Oosterlingen
plaats had, en zelfs voor ons de uitdrukking: „ beleedigd te
zijn door iemand, die ons brood at," iets aandoenlijks heeft
behouden, — o verhevene wijsheid dan van den Infleller des
H . Avondmaals!) — „ W a n n e e r in Engadin het gerigt een'
aangeklaagde vrijgefproken heeft, wordt hem de roos der onfchuld door een jong meisje overgereikt; een zoet vleijend
loon voor eene gevangenfchap, aan welke hem de loop des
regts moest onderwerpen. Wij misfen een zoo aandoenlijk
gebruik, en geene bloem der onfchuld wordt den ongelukkige aangereikt, dien het lot op eene zoo treurige wijze vervolgde !" Hoe zeer veel ware hierbij nog wel aan te merken! Doch wij moeten ons verflag eindigen, met eene loffpraak over de vier ukftekende platen, behalve de even fraaije
titelvignetten, die aan dit werk waren luister bijzetten.

Gedichten van T U E O D O R U S J O H A N N E S K E R K H O V E N .
II Deelen. Te Amjierdam, bij M . Westerman. 1825. In hl.
ivo. Te zamen 300 Bl. Met zes Muzijkplaatjes. ƒ 3 - :
E r heerscht bij ons tegenwoordig eene kwaadaardige landziekte, welke door de krachtigfte geneesmiddelen, hoe rijkelijk ook toegediend, niet fchijnt beteugeld te kunnen worden , en d i e , fchoon weinig gevaarlijk op den eerften aanblik,
de patiënten e c h t e r , ook na derzelver fchijnbare herftelling,
nog lang met de pijnlijkfte naweeën foltert. Wij bedoelen
die ziekelijke aandoening van rijmlust, welke federt eenige
jaren dagelijks meerdere hoofden bevangt, en bij ieder, die
met dezelve bezocht i s , door elke inwilliging zoodanig in
fterkte toeneemt,dat zij weldra in eene geweldige losbarfting
(eruptie)
eindigt. Deze losbarfting fchijnt wel niet bijzon,
der gevaarlijk, daar zij flechts eenige riemen kostelijk fchrijfpapier zoo jammerlijk bezoedelt, dat deze alleen voor peperhuisjes of geheime oogmerken dienen kunnen, en zij tevens den goedhartigen drukker voor overdadig wijndrinken
bewaart; maar dit is toch niet alles. De lijder krijgt zeker

eene ogenblikkelijke verademing.;, hlj voelt ziek., HA de oatlasting, als;in eene andere wereld verplaatst; maai bevoegden
en onbevoegdenRecenfeuten
en Criticasters, ftaan op de»
loer, maken zich meester van het nog niet opgedroogde p r o dukt-, en, deels- uit naauwgezetheid, deels uit kwaadaandigb e i d , geven zij het zulke zoetfappige aanbevelingen m e d e o p
r e i s , dat den armen lijder van fchaamtö en fpijt de Gogen
overloopen, cn d e z e , door eene zonderlinge fympaMe^ nog
lang op zjjn eigen aangezigt de li ktaekers draagt der wouw
$en, .wejke b e t oordeelkundig brandijzer aan het, ongelukkig
uitvloeifel zijner ziekte heeft toegebragt. Mee aadere wqorden : het publiek kan of wil meestal den man niet affcheiden
van-deszelfs gedichten;'bok de Dichter vereenzelvigt'zichmet zijne' herfenvrochten, en befebouwt elke berisping derzei ven meêstai als eene perfoonlijke aanranding; en daar toch
een Recenfent, met- -aHen eerbied voor den man, deszelfs
letterkundig werk, tot "verbetering van bemzelven en tot wasrfchuwing voor anderen, waarhet pas geeft, moet afkeuren
o f berispen, z o o vindt de ongelukkige rijmzieke, in hetgene
hij eerst als de verademing zijner benaauwende kwaal befchauwde, flechts eene oorzaak van erger zélfplaag etf van
nieuwe zielsfeviteHing.
:

Het fpijt, o n s , dat wij deze weinig gpeds yoorfpellende inleiding moeten bezigen ' bij ' dé "aankondiging der 'Gedichten
van eenen man , die zooveel regtmatige aanfpraak heeft op dé
algemeene' achting, als de Heer K E R K H Ö V Ê N ; ' ' " U i t déze
geheele verzameling blijkt h e t , dat hij een edel en verlicht
men,s,ch i s , in den vollen zin des w o o r d s , wiens echt. befchaafd gemoed alles, wat góed.'en fchoon i s , met innige
liefde omvat. Vaderland, Vrijheid en Verlichting, D e u g d ,
Godsdienst, Mènschliévendheid en Huisfelijk Geluk zijn de
voorwerpen,,wélke, niet flechts zijne lier tracht te bezingen.,
maar ook zijn nart met geestdrift vereert, en geen enkele
zedelijke of wijsgeerige wanklank laat zich hooren in de lan.
ge reeks van (lukken, welke hij ons aanbiedt. Maar tevens
blijkt het uit deze,geheele verzameling, dat hij piet geboren is tot Dichter, ën dat zelfs de onvermoeidfle oefening,
van welke hij overaf blijken geeft, hem daartoe niet heeft
kunnen vormen. Zijne leerdichten , die, gelijk bij meest alle
Kunst-dichters,, ook hier het grootfle getal uitmaken, zijn bijna niets anders dan gerijmd en in Alexandrijnen gebragt proz a , en deze Alexandrijnen zijn daarenboven doorgaans öijf,.
-
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dikwijls gewrongen, en bijna nimmer gefpierd of kernachtig.
Er heerscht fteeds eene vervelende gerektheid ; herhalingen
zijn alles behalve zeldzaam, en in vele ftukkenis naauwe.
lijks eenige p o ë z i j , noch in aanleg, noch in denkbeelden,
noch in uitdrukking, te vinden. Tot een bewijs, dat dit
oordeel, hoe hard ook uitgelpröken, verre is van onregtvaardig te z i j n , willen wij uit deze leerdichten eenpaarproefjes aanhalen. In het ftuk: aan mijn Vaderland, alwaar hij
deszelfs welgevestigden roem w i f bezingen, voeft hij zijne
Zangfter, in acht regels, vijfmaal hetzelfde te gemoet ( b l .
9 1 , Ifte Deel)*
Doch neen, mijn Zangfter! z w i j g ; wat durft ge u onderwinden?
Laat af I Uw zwakke taal zal nergens woorden vinden;
Laat af i Waar H E L I I E R S eens zoo fchoon, zoo heerlijk z o n g ;
Waar H C L M E B S eens zijn' roem door Neêrlands roem voldong;
Waar H E L M E K J lier zoo ftout, zoo vloeijend wist te fpelen,
Daar wordt mij 't zwijgen p l i g t , dddr kan mijn lied niet ftreelen ;
Waar eens die grootfcbe taak aan H E L M E R S werd betrouwd ,
D£a> ftreve ik naar geen' l o f , d&it zijn mijn zangen koud.
M a a r , hoe ook zijne taal mijn ftaamlen moog verdooven,
In liefde tot mijn Land ging hij mij nooit te boven.
Dit alles gelooven wij gaarne, ook zonder dat het ons z o o
dikwijls gezegd wordt. Thans uit het Ilde Deel eenige re.
gels uit het ftuk: de Brand van de Nieuwe Lutherfche Kerk z
Wanneer Gefchiedenis zorgvuldig zadmvergadert
't Geen Atnfterdam weervoer, en 't nagedacht dan bladert
In 't b o e k , dat hare hand eenmaal heeft opgefleld ;
Als 't dan deelnemend leest ai 't geen déar ftaat vermeld,
E n ook het blad genaakt, dat, na verloop van jaren,
Nog van de ramp gewaagt, eens L V T H E R 's kerk weervaren;
Als *t nagedacht ontwaart, wat gaven 't voorgeflacht,
Door d' eêlften geest bezield, ter rampherftelling b r a g t ,
Gewis zal elk dat blad dan met bewóndring lezen;
't Zal in 't historieboek een van de fchoonfte wezen*.
Wij vragen het eiken onpartijdigen, wie zou zulk eene //rade zelfs in gewoon proza dulden? — Het zijn hier geene
gebreken, in. eene enkele minder gepaste uitdrukking, gewaagde zinkoppeling, of dergelijke door verdere oefening ge»
makkelijk ce vermijdene overtredingen, gelegen; zij zitten die.

per, en waarfcbijnlijk in des vervaardigers ondichterlijken
aanleg. Gaarne erkennen w i j , dat men dikwijls bladzijden
aantreft, op welke minder berispende aanmerkingen te maken
z i j n , dan op deze weinige regels; maar het i s , aan de ande
re zijde, even waar, dat men bijna nergens eigenlijk gezegde
dichterlijkefchoonheden aantreft,en zonder deze is degeheele
poëzij (zoo zij dien naam blijft verdienen)toch niets anders,
dan de armhartige kunst, om juist de lettergrepen te tellen,
een gemakkelijk rijmwoord op te zoeken, e n , in fomwijlen
eenigzlns verheven' ftljl, afgefletene denkbeelden voor te dra
gen. Het volgende b. y . uit het in onze fchatting beste ftuk
dér geheele verzameling is goed geverfificeerd, en zou zelfs
fchoon z i j n , indien het hier voor de eerfte maal gezegd
wierd; doch thans weten wij bij den aanhef terftond reeds,
wat volgen moet, en denken onwillekeurig aan de Dichtkun
dige Recepten in den Muzen - Almanak van dit jaar. Wij b e .
doelen deze tirade uit het Kerkhof (bl, 1 0 7 , Ifte D e e l ) :
O mensch! bouw op geen' rang,geen'rijkdom,fchoon of krachten;
Wat kunt gij van een g o e d , dat eens vergaat, verwachten?
S l a , fla uw oog in 't rond: de Vorst van 't magtigst Rijk
Is met den Jaagden (laaf hier, in dit oord, gelijk,
't Is waar, eene eerezuil en prachtig grafgefteente
Doen ons de rustplaats zien van 't Vorftelijk gebeente,
Daar flechts een rozenftruik, een handvol nietig gras
Het overfchot bedekt van hem, die dienstbaar was.
Maar wat kan, in het graf, den Vorst die luister baten?
Moet hij geen' afftand doen van diadeem en Staten?
O f werd hem door de z u i l , die hier ftaat opgerigt,
I n ' t hart zijns onderdaans een dankaltaar gefticht?
A c h ! zoo zijn leven hem daartoe geen' weg kon banen,
En hij zijn' wanklen troon flechts vestte op bloed en tranen,
Dan wordt zijn naam vervloekt, men. jyicht in zijn gemis,
En wijdt geen' enk'Ien zucht zijn nagedachtenis.
Het hart, dat hij ten v l o e k , ten affchrik kon verftrekken,
Blijft koud,gelijk de fteén,die 't fomber graf moet dekken.enz.enz.
Zooveel over de leerdichten, het voornaamfte gedeelte dezer
verzameling; men telt er acht: de Lof van Amjlerdam; het
Huisfelijk Leven; Nederland in 1672; Uitboezeming na den
Slag van Waterloo; Aan mijn Vaderland; De Strijd der
Grieken; het Kerkhof; de Koophandel, behalve eenige kleine,
re. Sommige 'dezer moesten, wel is waar, wegens het on-
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derwerp, iets van net lyrifche hebben; doch ook ddér heeft
de middelmatige leertrant den boventoon. Onder de kleinere
losfe ftukjes, tot welke wij ook de gelegenheidsversjes Jarengen, beviel ons de Blinde verre boven de overige-, in dezen
gemoedelijken trant moest K B R K H O V E N alleen zingen of
ten minfte alleen laten drukken. Ook Geertruida van Wart,
jn het Ude D e e l , een meer verbalend en befchrijvend gedicht,- kan. men, met de andere vergeleken, uitftekend noe->
men, In de verjjes aan des Dichters dochtertjes fpreekt overui de hartelijke, de edeldenkende vader; maar de Dichte"!
fpreekt niet altijd in dezelve. Wij ontmoeten hier ook oude
bekenden uit .den Muzen-Almanak, b . v . de Minnaar en ds.
Ring, waarvan wij _de /aardigheid thsns, bij de hervatte Ie?.,
z i n g , even min begrijpen, als ons zulks bij de eerfte gelub»
ken wilde; de Romance Mcmclilieytndheid,
waarin men zie»
kan, dat K E » « H O V E N zich velejrtoeite gegeven heeft,©®
den volfeidichterlijfcen toon, dien onze t o t t i N i zoo ui(-,
nemend meeseer i s , te vatten ; daarenboven zes zangftukjes,
door verfchillende toonkunftensars op muzijk gebragt, welke
misfehien door hunne zangwijzen meer fortuin zullen ma,
t e n , dan door de woorden z e l v e ; Holland boven alles maakt
echter eene uitzondering; dit r a l , om den echten vaderland*
fchen gloed, bijval vinden; twee der evcrigsn zijn naar het
Hoogduitsch, en juist niet bijzoader voor den zang gefchikt.
v

Thans blijft ons nog overig, een enkel woord over de na.
volgingen te zeggen, welke men in vrij grooten getale in
het tide Deel aantreft. De verloren Draad, naar het Pransch
van B E L I L L E , Ines de Castro, nair het Fortugeesch van
c A M o ë N s , en Kolumbus, naar het Hoogduitsch, bevielen
ons verreweg het beste, en zullen algemeen met genoegen
gelezen worden; maar K E R K H O V B N had zich waarlijk niet
aan de Kindermoord fier van S C H I L L E R moeten wagen. O p
den. versbouw van dit ftuk je i s , wel is waar, niets van beduiding aan te merken , en over het algemeen fchijnt het g e .
ftadig voor oogen hebben van zijne modellen hem ki de navolgingen bewaard te hebben voor de ftopkppen en gerekte*
prozaïfche regels, welke men in zijne oorCpronkelijke ftukIten aantreft; maar hij heeft in het Nederduitsch iets geheel
anders geleverd, dan s c H I L L E R in het Hoogduitsch. Da
raauwe toon der vertwijfeling en de verfchrikkelijkheden der,
wroeging, zoo vreesfelijk tusfehenbeiden verlicht door een'
ftraal van herinnering aan vroeger zingenot en liefdegeluk,

benevens het hartverfeheurende van het bijwerk , al hetwelk,
het oorfpronkelpe tot een meesterftuk maakt in het ijsfetij^
ke genre, is hier grootendeels, het zij dan met o f zonder
o p z e t , verloren gegaan, en men ontvangt daarvoor een g e moedelijk elegisch ftukje, dat oneindig minder treft, maar
zich toch vloeijend laat lezen.Ook de Romances van B ü a C E R , de Kloiisterlwg en het Meisje en Hondentrouw getiteld ,
hebben hare oorfpronkelijke tint, fchijdera,chtige levendig,
heid en volksmatigbeid van t o o n , bijna, geheel verloren, enj
men kan in dezelve den Duitfcbeq mees,t,er in dit yak der
poëzij waarlijk niet meer herkennen. Wij zullen, voor des-,
kundigen, flechts een paar coupletten van hec oorfpronkeiiJU
ke met de Nederlandfche navolging uicfchnjven.,' ea voege»
er geen enkel woord bij:
Nun ftrecie, mein Setmer, m» jirecJte die-h am,
Nur diefsmal, ein einzigmal halt nur noch aus,
Und lafs mich nicht werden zu Schonden.
Halloh! Als gieng es zur Welt hinaus,
Greif aus, greif' aus;
Diefs letzïe noch lafs uns gelingen!
Dan follst du für immer au f fchwellender
Bei goldener Haber, bei dufténdem Heit
Dein Leben in Ruhe verbringen.

Streu,

Lang Jlreckt Oer Senntr fich aus und fieucht*,
Den Nachuhajt. jlreichfi
Die, Sphle des Reiters vom Grafe.
Der Stachel der Ferfe, der Schrecken des Rvfi,
Ferdoppeln den Donnergalopp-Schlag des Hufs.,
Ferdoppeln die Stiime der Nafe.
„ Mijn rosl niet te toeven, v o o r t , fpoedig, met l u s t !
„ Rust niet voor mijn gade 'aan nujn harte weer rust;
„ L a a t , iaat mij mijne eer niet verliezen l "
Daar vliegt het, als vloog het naar *t einde der aard';
„ Voort, voort, o mijn ros! op, geen ijver gefpaard;
„ Ach! hoor naar mijn vurige bede.
„ Daarna ziet ge u w ' ijver u dankbaar voldaan;
„ Dan zult gij bij rijkelijk voedfel voortaan
„ Uw dagen verflijten in vrede."
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Zij vliegen (leeds voorwaarts en niets houdt hen op j
Geen heggen o f (truiken vertragen ' T galop;
Het fchemert hun alles voor de oogen.
Het (leken der fporen verdubbelt de vaart,
Het vloeken des Maarfchalks geeft moed aan het. paard,
En 't fchijnt met zijn* meester bewogen.
Wij zeiden hier geen woord te willen bijvoegen, doch kunnen evenwel niet nalaten te vragen, waarom toch die heerlijke penfeelftreek, die in ééns alles levendig fchildert, g e .
heel is weggewischt; wij bedoelen dat paard, dat in zijnen
geweldigen ren zich zoo ultftrekt, dat de voetzool des ruiters den nachtdauw van het gras veegt? Ja, hadden wij
plaats en tijd, dan konden wij met de vergelijking dezer weinige regels bladzijden vullen.

Poëxij van Vrouwe n. w . M . B S R L E R , geboren D E S P A R .
Te Leyderi,bij L . Herdingh en Zoon. 1825. In ivo. 113
Bl. ƒ I - 2 5 .

Toen wij in de voorrede van dit kleine bundeltje lazen,
dat de fcbrijffter, met deszelfs uitgave alleen de eer van
God en de (lichting barer medemenfchen bedoelende, behoort tot de ouderwetfche Hervormden, en dus de echt
Dordfche denkbeelden en leerftukken in hare verzen verdedigde; en toen wij verder op den bladwijzer een' wiegzang
ontdekten voor het eerstgeboren zoontje van Mr. 1. n A
c o S T A , — toen vreesden wij een vervolg op de Krekel»
zangen van B I L D E R D I J K in handen te krijgen, dat, wel is
waar, in kracht veel voor de fchelddichten van den opperkettermaker zoude moeten onderdoen, maar in 1 (trekking vrij
wel aan dezelve zou gelijk blijven. Wij bekennen met blijd.
f c h a p , dat wij ons hierin bedrogen hebben. Mevrouw n a H L E R bezingt in vrij goede verzen, dóch zonder dichterlijke
verheffing, godsdienftige en Christelijke onderwerpen. Zij
fpreidt zeker overal de getrouwde aanhankelijkheid aan de
leer der Dordfche vaderen ten toon, en bezigt wel eens datgene, wat men gewoon is ie taleCanaans te noemen, b . v . :
Welaan dan voor dien G o d , dien hoogen God beleden,
Dat we een verdraaid gedacht, ontaanre kindren zijn.

Dat hij fteeds zijn fchapen leide
Door de beemden van g e n a A ,
En ze bij verkiezing weide
Aan den voec van Golgotha.
Doch moet gij nog een poos vertoeven
Op 's werelds woesten oceaan,
En nu en dan flechts druiven proeven
Van 't eeuwig vruchtbaar Canaan.
(Lees CattaAAs, zal fcet vers rijmen, of het is„eei) voet te kort.)

maar zij onthoudt z i c h , een paar plaatfenf $tgezonderd, van
dat uitvaren tegen andersdenkenden, van dat verdoemen en
verketteren, hetwelk bij de partij, tot welke zij fchijnt te
behooren, anders fcbering en inflag is* Wij willen toonen,
dat wij dit op deszelfs regte waarde weten te fchatten, en
dat wij ieders godsdienflige overtuiging eerbiedigen, zoo lang
zij flechts met Christelijke liefde vereenigd blijft; én hoe
zullen wij dit beter doen, dan door geene verdere aanmer
kingen te maken op eenige grove taalfouten en geheel onei
genaardige uitdrukkingen, en door alleen met weinige woor
den te zeggen, dat deze oud-Gereformeerde versjes, wel is
waar, twee eeuwen ten achtere zjjn in de ftof, maar dat z i j ,
wat den vorm betreft, veel beter z i j n , dan wij het van
zulk eene fijne Dame mogten verwachten?

Studenten'Almanak. 1826. Te Leyden,
Zoon. In kl. 8vo. 141 Bl. f l - 30»

bij L , Herdingh en

O o k deze jaargang geeft ons weder een zeer guhftig denk
beeld van den geest, die onder de ftuderende jeugd aan 's
lands eerfte Hoogefchool heerscht. Men vindt onder de dicht»
ftukjes, die dezen Almanak (welke-, zelfs tot zijne naauwkeurige berekening der Zon- en Maan-eclipfen in dit jaar, al
leen het werk van Studenten is) verfieren, en verfcheidene,
weike den dichterlijken aanleg van derzelver makers even
veel eer aandoen, als alle loffelijk zijn voor huttne zedelijke
en vaderlandlievende denkwijze. De uitboezeming bij het 250
jarig bejlaan der Hoogefchool kenmerkt den waarachtigen jeug
digen dichter, die alleen befchaving en befnoeijing noodig
heeft, om eenmaal lof en eer in te oogften ; en de Latijn»
fcbe treurzang op den dood van den jeugdigen V A N D E R
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P O T doet eer aan we vinding*n bekwaamheid van deszelfs
maker, offchoon op énkele iregéts nög al wat aan te merken
zonde zijn. Ook de Zurdtrwind, hoe Vlugtig eri luchtig o o k ,
is den kweekeling eénéf -Httögèfchooi, Wie (fê'belooning was
voor opofferende vrijheidsliefde, geenszins onwaardig. Moge
iedere volgerièe jaargang fop ons dehzeïfden ^vinltigen indruk
maken als de tegenwoordige i

De vormitig tte'r Jeugd, 'dóór openlijke en vergelijkende bekoringen en fira^gn'imet eer en fchande, getfetst aan de grond*
iegiafelen van menfchelijke vorming i en in vergelijking ggbragi met eene meer redelijke wijze, gejlaafd door meerjarige beoefening van .vele Onderwijzen,
Eene theoretischfrakti-fcke Verhandeling voor Sehooi- en
Huis-opvoeding.
Boor*. W. c . Ai v i * S E R , W en Secretaris, van de,Pro*
vinciaie Kommhfie vm Onderwijs in Vriesland.
Te Amftertiam,
P* Metfer Warnars. 1824. In gr. %vo. XIF en 328
Bh
ff.
D e titel is ons niet fégt duidelijk n o g , en veel in des Schrijvers redenering kwanT óni" duister, vooral kwam ons deceive niet altijd ionfequent Vóór.- Bijzonder geven wij in bedenking o t hém wél genoeg voor den geest bleef, wat h i j ,
bl. 1 8 , fchreef: Hei verdiepen 'in theoriën heeft menigmaleh
deir~menfcheiijéen gees* -t-ertiggehouden van de beoefening van
datgene» wat waar en goed was, Hoe veel loutere theorie behelst echter dit bóekV""fJat is voo'ral van' het eerfte gedeelte
waar. Maar nog meer hééhtefi Wij op het terftond volgende;
Vjeei'.s ik mag zeggm -olies, Jtangt af van de wijze, waarop
ket iefckmtwde in beoefeping wordt gebragt. Dat V I S S E R
di< eens. toepasfe p,p alles, wat hij gefchreven heeft over de
epiudtbifig van het eer—en fchand-gevoel,
op welk punt de
ReceBftnt anders, 'over het geheel, eensdenkend met hem
jst-ï Eenfe meer verkieslijke wijze van vorming en ontwikkeling voor de Scholen behandelende, draagt V I S S E R eenige
algemeene grortdftellingen (tien in getal) v o o r , en op dezelv e botawt hij zes régelen, en daarop vier middelen, om die
regelen in werking te brengen. Recenfent, die ook tot de
Scholen itt werkzame betrekking ftond federt genoegzamen
tijd i oiri hier zich bevoegd tot oordeelen te achten, vindt
tflit te weinig, en te onvoldoende voor veelfoortige gevallen,
vooral in talrijke Scholen. De gefchiedenis der invoering

H.

W.

C. A. V I S S E R }

DE VORMING DER JEUGD.
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Van de door V I S S E R geprezene wijze van opvoeding, fea
het vierde. Hoofdfluk, behelzende bijzondere voorvallenen
derzelver behandeling, gedachten en gevoelens dér Onderwijzers over de door hen genomenè proeve, uittrekfels uit zijaie
éigene verflagen aan het Gouvernement, gedachten ."opmerkingen en middelen van de Onderwijzen zelveh, die de o p .
voedkundige proeve namen, bevat zeer veel belangrijks, z o o
wel als, laatftelijk, de beantwoording eeniger. bedenkingen.
Ja* «het geheels werk is waardig, dat zelfdenkende. Schoolonderwijzers het lezen en overpeinzen. "Maar, het is te duiav
omdat het ook te groot is. De lezing is ook niet behagèlyk.
Het ziet er. zelfs met taal en fl^'l niet altijd goed u i t ; de
laatfle is vaak zeer ftroef. Die fpijt ons van het werk eens
Schoolopzieners , die zoo veel naam heeft, ea dat aan Z. E .
F A L C K is'opgedragen. Ën dan nog i e t s : de betoogtrant i s j
om dit te w e z e n , menigmalen te ftellig. Wij hebben geeué
plaats, om het een en ander aan te toonen, en van d e , eek*
ter beflaande, belangrijkheid dezes boeks flalen te geven.
J

tiet goede Vrouwenhart, de ware bron vak Vrouwengelaten
Verhalen voer Meisjes uit den befchaafden jland. Naar 'bet
Hoogduitsch van F A N N T T . A R N O W , door Vrouwe A . O C K E R 1 E , tVedi K L E Y N . Te Ley den, bij Haak en Comp.
In gr. 2vo. 243 Bl. ƒ 2 . 7 0 .
boekje heeft alles, - wat bet aanbevelen k a n ; de fchrijffteris 'zeer gunllig bekend; niet minder is dit de bekwame
v r o u w , die ons deze overzetting bezorgde, en haar voorbarige is eene zeer gunftige beodrdeeling, welke w i j , fiet ons
bellek zulks t o e , gaarne hier zouden affchrijven, niet z o o
Zeer om een compliment te maken aan de waardige D a m e ,
of omdat het werkje Mevr. K L E T N was aanbevolen 'door een
geleerd man van ons Vaderland,
die tevens, volgens hare
verklaring, een man is yan eenen kiefchen , fijnen fmaak «f
juist oordeel, en, wat hier meer zegt: een getrouw, feederhartig vader van vele kinderen, waaronder reeds eenige gun*
flig opbloeijende lieve meisjes zijn, maar vooral omdat die recenfie in het voorberigt met ons gevoelen inflemt, ha de aandachtige lezing van het werkje, en wij het alzoo der moeite
niet waardig achten, ftil te flaan bij eene of andere kleinigheid , die wij welligt konden aanftippen. Vier verhalen Ifömen in dit werkje v o o r ; zij dragen deze opfchriften: PauliHd s jeugdige jaren; Alwina van Roofen ; Augusta's dagboek ,
en Ottilia.
„ De ftijl," zeggen wij met Mevr. K L E Y N ,

aan hec flot van haar beoordeelend verflag, „ is doorgaans
„ lévendig^ en fchilderachtig. De natuurtooneelen, die hier
„ voorkomen, zijn grootsch en fclioon, en overal zijn de
„ edelfte- gevoelens, vooral die van de Avarmfte kinder- en
„ouderliefde, verl'preid j hec oncbreekt hier ook geenszins
„ aan juiste mensch. en zielkundige aanmerkingen: zoodat hec
„ geheel eene nuttige en aangename lektuur voor verftand en
„ hart oplevert, en geleidt tot de eenvoudigfte bronnen van
„ vrouwelijk geluk en ter vorming van het hart." — D u s verre Mevr. K L E Y N , met welke wij hoofdzakelijk infteramen, en welke wij gaarne het getuigenis g e v e n , dat zij de
vertaling loffelijk heeft volbragt.
Nieuwe Zedekundige Uitfpanningen van V I N C E N T L O O S J E S . Te Haarlem, bij de Wed. A . Loosjes, P z . 1834. In
gr. %vo. 199 Bl. ƒ 2 - 40.

Negen redevoeringen of voorlezingen, in een of ander letterkundig gezelfchap , worden ons hier aangeboden ; de titel
wenkt op vroegere foortgelijke verzameling van denzelfden
fchrijver, waarbij hij echter den oorfproukèlijken vorm meer
had doen wegvallen, dien hij hier geheel heeft behouden.
Dit boekdeeltje ftaat echter op zich zelve, en heeft met het
vroegere geen verband. Dit mogen wij ook van ieder der
hier verzamelde voorlezingen zeggen. De fchrijver fchijnt
van zoodanige voorlezingen een liefhebber, en wijdt eene
derzelve hier geheel aan de aanwijzing van het nut der Verhandelingen.
Alle deze ftukjes zijn gemakkelijk, ordelijk,
doorgaans onderhoudend, nu en dan luimig. Zij hebben zeer
weinig, dat min kiesch, en volftrekt niets, dat onzedelijk is.
Wij vonden bij eene (wij moeten het zeggen) nog al groote ,
zoo niet wel eens te groote, oppervlakkigheid evenwel menige aanleiding tot nadenken en menige nuttige les. De meesten behandelen fpreekwoorden. Wij willen de titels opnoemen: I en I I . Onze jaren, fchulden , vijanden en gebreken.
I I I . D I R K V O L K E R T S Z O O N K OORN
HURT
als mensch befchouwd. (Dit ftuk is ons boven de anderen, en zelfs bij uitnemendheid , beyallen. Den Bilderdijkianen wordt hier mede
een waar woord gezegd.) I V . De Verveling. V . Het nut der
Verhandelingen.
V I . De Boter. V I I . De beste
Stuurlieden.
V I I I . De Renegaten.
I X . De
Katten.
Aan hen, wien zoodanige voorlezingen bij het aanhooren
behagen, zal ook deze verzameling van foortgelijlte redevoeringen, als men daar doorgaans hoort, wel bevallen; en die
lust heeft, om ook eens te verhandelen, zal hier vrij goede
én gemakkelijke voorbeelden vinden. Op de taal hebben wij
geene aanmerking; alleen vonden wij hier den vierden naamval in plaats van den eerften gebruikt, b . v. den oorfprong
laat zich gemakkelijk ontdekken, b l . 1 6 0 ; zeldzaam, echter,
ontmoetten wij foortgelijke taalfout.
Soetiefch.
planes
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BOEKBESCHOUWING.
De Engelfche Hervormde Kerk, benevens haren invloed
op onze Neder landfche, van den tijd der Hervorming
aan. Èóor w i i H E L M B R O E S . In II Deelen*
(Tweede Verflag.)
I n zeer groote beknoptheid de redenen van den invloed
der Engelfche op de Nederlandfche Hervormde Kerk aangewezen zijnde, gelegen in de gelijkheid tusfchen beiden
en de wederzijdfche ftaatkündige betrekking tusfchen Engeland en N e d e r l a n d , treedt de geleerde B R O E S tot een
bijzonder verflag van de laatftej tie bewoners dier beide
ianden befchouwt hij,, daartoe, als riaauw aan eikander
verbonden. De manier, waaróp B R O E S den lezer da
ftaatsgefchiedéhis van beiden doorvoert, is afmattende.
Waarlijk, lierh wordt (bl. io—30) te weinig rust gelaten , eh veel beter ware dit treffelijk werk töt nog eeii
deel uitgedijd, opdat dé zaken wat meer hadden kuhneri
uiteengezet worden; Zoo veie historiékennis, ais hier
voorondersteld wordt j hebben velen, die dit boek lèzeri
moeten, zoó terïïortd niet hij de hand. De vergelijking
der gemeide ftaatsgéfchiedenis laat zicli aangenamer lézen 1
dezelve toont eene doorgaande worfteling van twee partijen, en derzelver geheele gelijkheid in beginfei en bedrijf. Eene, in den eerften opfiag, wonderbare ongelijk*
heid tusfchen die partijen wordt daarop vereffend. Deze ï
dat de aanhang van O R A N J E niet den aanhang van het
P a r l e m e n t , of dé vrijheiddrijvers, — dje van o i f D E N -

en D E W I T met de
Hofpartij,dieëene
onbepaalde heerfchapptj begunftigt, te vergelijken i s . De
ontwikkeling hiervan is fijn en bedachtzaam; doch zoud e , dunkt o n s , meerdere helderheid aan zich hebben,,
ware de overeenkomst der laatstgemelde even zoo ais da
B A R N E V E L D
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andere aangewezen. Nu is het te vermoeden, dat de over
tuiging bij allen, die hier eene ftem hebben, niet even
gereed zijn zal. De opmerkingen, tot welke genoemde
vergelijking leidt, zijn waardig nagedacht te worden.
De invloed der Engelfche op de Nederlandfche Her
vormde Kerk wordt in drie tijdvakken befchouwd. Wij
geven die liever en uit den algemeenen inhoud voor het
eerfte deel en uit den tekst op. De overgangen hadden
telkens wel wat meer mogen aangewezen zijn, door eeni
ge aflcheiding.
Eerfte tijdvak. Van den aanvang der Hervorming tot
F R E P R I K H E N D R I K . Drie proeven van gemelden in
vloed geeft dit tijdvak. Engeland is der Nederlandfche
Kerke tot fchuilplaats onder hare vervolging. Het ftrekt
tot verflimmering van vroeger ontliane gefchillen. Einde
lijk , het bevordert de zegepraal der Contra • remonflranten, maar ftrekt ook tot matiging dier verzachte zege
praal. Deze enkele opgaaf lokke de belangftelling in het
werk uit. Wie zoude den zoo geleerden en gematigden
B R O E S over zulke punten niet eens hooren willen ? Ze
ker zal men meer dan tevreden zijn, of men moet (zie
bl. 9 4 ) heeter kampvechter, zijn dan G O M A R u s zelf,
die, in zijnen tijd, al wie flechts eene fchredc van hem
afweek, met bruifende drift den handfchoen toewierp. In
de hiertoe behoorende Aanteekeningen en Bijlagen vindt
men een paar brieven van den Koning J A C O B U S I , en
een' van de Staten aan hem; ook nog een' brief van de
Staten aan C A R L E T O N , voor welke de Latijnfehe le
zer den Schrijver danken zal, die echter loffelijk gedaan
heeft met in den tekst op te nemen 'een vertaald brok uit
de fchoone rede van j . H A L L U S .
0 , Indien men
altijd geloofd had, dat de Dordrechtfche Synode gerekend
moet worden, aan alle Leeraars de wet van dit fchoone
voorbeeld, niet minder dan hare vijf Artikelen, te heb
ben voorgefchreven.... maar, helaas!
Het tweede tijdvak omvat den langen loop der opge
volgde meer gewone jaren, dat is tot 1780 toe; en hier
wordt het invloed van de zijde der Engelfche Kerk, dia

befchouwd wordt, gelijk het tot hiertoe ftaat s - invloed
was. Die invloed nu wordt befchouwd met opzigt tot de
verdediging van den Godsdienst: uit vele proeven wordt
het inwendig bewijs voor de geloofwaardigheid der Evangelifche gefchiedenis teti bewijze aangebragt, en aan w .
PALEÏ'S
onfchatbaar werk: Óverzigt van de bewijzen
voor het Christendom, gefchiedt, naar verdiende, régt.
B R O E S ftaat hier op zijn territoir , en hartig is zijne 'belangrijke uitweiding óver de gekozene proeve; De gemeide invloed * wordt verder ten aanzien van de uitlegging
der H. S. getoond, en L O W T H ' S lof komt hier waardig uit. Omtrent het begrip ën de voordragt der Godsdïenstleer'e» en de katechizdtie, leerrede en het prakti*
kaal gefchrift, Wordt vervolgens de Engelfche invloed
aangetoond. Het heeft ons zeer verwonderd, onder de
katechizeerboekjes» „ d i e , " zegt B RO E S , „tót gfddt heil
der Kerk; het allergebrekkigfte, dat van H E L L E N B R O E K , " (helaas! nog wordt het verkocht en door Leeraars aangeprezen!) „ opgevolgd hebben," die van D E
koo

en
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ezv. ih ééneh adem genoemd te vinden. Het eerfte, ei.
gerilijk opgefteld door G. B O N N E T , verdiént;dat hlëtj
het verfchilt daartoe te weinig van het Helleboekje, zoo
als het de boeren wel eens noemen. Over de predikwijze
is de Schrijver, natuurlijk, uitvoerig: rrien leze Heni
vooral over B L A I U .
Over de ascetifche fchriften weidt
hij op eene wijze uit, d i e , verfchilt al hier en daar iemands wijze van zien en gevoelen, niet zal nalaten ach.
ting voor den gemoedelijken ernst des mans telkens in té
boezemen. Had hij kunnen goedvinden, tusfcbenbeideri
eene gepaste aanleiding tot een uitftapje waar te nemen
én zijne altijd belangrijke opmerkingen mede te deelen
over nog eenige ascetifche fchriften van blijvende waarde,
200 goed als het ons altijd dierbare éénige Nederlandfche
gefchrift, bl. 1 7 1 , en ter waarfchuwing tegen den zondvloed van ftichtingsboeken, die toch geene fchriften vari
H E R I N G A . C L A R I S S E en anderen verzwelgen moet!
Het omne nimium nocct wordt hier te veel vergeten.- —«
h 2

Een Aanhangfel over den Engclfchen invloed op Aixièer^
dienst, liturgie en gezang befluit dit tweede tijdvak.
Het derde (want wij moeten ons bekorten) toont dien
invloed meest in het Zendeling- en Bybelgenootfchapé
Van het Traktaatgenootfchap wordt in het voorbijgaan
gewaagd. Wij hadden wel opgemerkt gevvcnscht, dat
ook de veelvuldige herhaling derbedeftonden (elke maand)
e n , ja , ook de geest en toon der berigten , dan voor te
lezen, tot de oorzaken behooren, waardoor het Zendelinggenootfchap minder opgang heeft. Niet genoeg kan
aan elk, die een' godsdienftigen fmaak heeft, ter proeving
aanbevolen zijn, wat B R O E S , zoo bedachtzaam-en onpartijdig, fchrijft over de waarde der genoemde Genootfchappen, derzelver heilzame uitwerkfelen onder o n s , en
luren Engclfchen oorfprong. Aardig, maar waar uok, is
het volgende gezegde: „ Ik zou vreezen (bij het te veel
en op zulken toon, als vaak gefchiedde, berispen van
hetgeen, in goeden zin , voor eene goede zaak gedaan
wordt) eenigzins mij gelijk te maken met de Discipelen,
die bij M A R I A ' S liefdebedrijf, welligt ook niet geheel
ongegrond, maar toch zoo koud en onheusch zeiden:
„ Waarom deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht , en den armen gegeven ? "
En zoo komen wij 'tot het Refultaat, waarvan de aanwijzing het hoofddoel dezes werks was. Wat invloed ,
bij het dreigend aanzien van het R. Katholicisme, Voor
de Nederlandfche Protestantfche Kerk , tot hare beveili->
ging, uit Engeland mag verwacht worden ,• ziedaar, L e zer! het belangrijk onderzoek, waarmede B R O E S befluit.
o , Mogt hetgeen hierover gefchreven werd in aller Protestanten handen komen! Ja, wij bedwingen den wenscli
niet, dat dit afzonderlijk, bij uittrekfel en uitbreiding,
en met vertaling der Latijnfche en Hoogduitfche aanteekeningen, zoo veel noodig i s , het licht zage, en verfpreid wierd, althans niet minder dan de godsdienflige
Traktaatjes, onder ongeleerden! Tot die verfpreiding
zouden wij alle Protestantfche Leeraars en Godsdienstvrienden oproepen, zoo lief ons waarheid, vrijheid,Godsdienst en vaderland is! Mogt de waardige man zelf de

hand kenen tot vervulling van dien-wensen, althans vrijheid daartoe geven!
E r beftaat gevaar, Niettegenftaande de groote verliezen , door Rome federt 30 jaren geleden, en hoezeer onze eeuw verfchüle van die tijden, toen Keizeis en K o ningen, om aflaat van den Paus , naar Rome reisden, en
dagen lang aan het Vatikaan geknield lagen, ja hoezeer
zelfs de Roomsehkatholijke K e r k , uit gebrek aan vorig
aanzien en vastheid, en door de toenemende verdraagzaamheid, fchijne gevaar te loopen, — B R J O E S is te
wijs, om zwaargemutst te zijn zonder groote oorzaak:
hij berekent, met koelen z i n , niet alleen wat bekommert, maar-ook'wat geru.stftelt, e n , beiden in de fchaal
des onzijdigften onderzoeks gewogen , doet het eerfte die,
ten aanzien der gemelde punten , overflaan. Behalve hetgeen tegen het genoemde, dat de ongegrondheid van
groote vreeze zoude moeten bewijzen, wordt overgefteld, waardoor die gunftige gefteldheid van zaken heel
wat verliest, vindt B R O E S te regt bezwaren in de vereeniging sder. zeventien gewesten, die, hoe natuurlijk
en billijk a l z ö o , der Protestantfche Kerke, nu een derde
der bevolking geworden, nadeelïg kan worden, die zich
de mogelijkheid niet verbergen .mag, dat eens een late
nakomeling onzes Konings zich tot het Roomsch geloof liet overreden. Bezwaar vindt hij verder in de Bil*
derdijkfohe factie, op welke een Jezuitop
eert veelbelovend korps hulptroepen , met groot genoegen zien
moet. Vrijmoedig, maar hoogst befcheiden, beredeneert
hij dit; en wie zal hem bijval weigeren? Wat hij bepaaldelijk vreest, geeft hij dan op , in zulker voege, dat men
in zijne bezorgdheid en ijver deelen moet, en geen Roomsehkatholijke heeft reden tot eiigerms. Van Engeland wacht e , op hier duidelijk aangewezene gronden, de Protestant
befcherming.
Van de Vastheid des zetels van zijne belijdenis aldaar, van dér Engelfchen vermogen en gereedheid tot hulpe aan geioofsgenooten, van de groote magt.,
waartoe Engeland is opgewasién, en van zijne betrekking
op zijnen Bondgenoot (door geene koopmansbetrekking
verijdeld) wachte hij die, gelezen hebbende, wat hier

bl. aa3—231 voorkomt, en,des twijfelen wij niet,over
tuigd zijnde. Deze gerustftelling fluit geenszins eigene
aanwending van behoedmiddelen uit, maar dringt veeleer
tot dezelve te fterker aan. Deze middelen zijn, vastheid,
voorzigtigheid, en verdraagzaamheid; voorts , een wakker;
voorftaan van het Protestantfche geloof, zoo wél met tegenitand van neologie als overdreven
liberalismelaatftelijk, vriendschappelijke vereeniging van de onderlcheidene
afdeclingen der Protestantfche Kerk. Bij de hier in het
oog vallende onmogelijkheid der vereeniging met de
Roomschkatholijke Kerk zijn de voorgefchrevene middeien.
ernftig aanbevolen; maar komt het er vooral op aan, wat
te doen tot genot der befcherming door de Engelfche Kerk,
in gevalle des gevaars. B R O E S raadt daartoe tot aan
kweeking van wederzijdfche achting, goedwilligheid en
vertrouwen tusfchen Engclfchen en Nederlanders en boei
billijk dit z i j , en hoe veel daartoe al kan gefchieden , le
ze men bij hemzelven. Wie vereenigt zich niet met zij
nen wensch, dat van de wijd en zijd ultgeftrekte Bijbelen Zendelinggenootfehappen Engeland het middelpunt
Wierd, waarvan niet hoog gezag en wettgn, maar, ten
tijde van gevaar, voorzigtige raad, onderlinge bemoedi
ging en befcherming zich verfpreiden mogten ? Het belang
rijk gefchrift eindigt met de herinnering van hetgeen vol
trekt lafhartig vreezen verbiedt, even fchadelijk als geringachting des gevaars. De geaardheid der Nederland"
fche natie, de rationale antipathie tegen het R . Katholi»
cisme, zoo veel de Hervormden in de noordelijke pro
vinciën aangaat, (hoe veel is daarvan evenwel vervlogen l )
de onwaari'chijnlijkheid, dat het Huis van O R A N J E den
voorvaderlijken Godsdienst zoude afvallen, en de geest
des tijds, de geest des onderzoeks, (tellen den bedachtzamen gerust, ten opzigte van het vaderland; terwijl voor
de Protestantfche Kerk in haar geheel nog minder te
vreezen i s , van wege de zigtbare verzwakking derPaufelijke Kerk, e n , ook weder, om den geest der eeuw,
welke het uitdrukfel is van den Raad der Voorzienigheid ,
die van eiken tijd den iland en de meerdere of mindere
vordering afgebakend heeft.

DE ENOELSCÜE HERVORMDS KERK.

Bij herhaling had de verdienftelijke Schrijver de volftrektfte onzijdigheid en kloekmoedige vastheid van 'sKonings beftuur geroemd ; eene Narede dient ter bevestiging;
dat en de Protestant gerust, en de Roomsehkatholijke te
vreden zijn moge onder dat beltuur, de laatfte ook waar
hij het kerkelijk regt wat verkort acht. Er wórdt hiergefproken van de waakzaamheid des Gouvernements' tegen
oproerig bedrijf in elke gezindte, en voor de vrijheid en
gelijkheid van Godsdienstbelijdenis , ten gevolge waarvan
de Jezuitfche Zéndelingen geweerd- zijn ; ook van den
maatregel omtrent de procesliën, en controvers • predika
tiën tegen ,de ketters. Nog twee andere wetten, de eene
betreffende briefwisfeling met buitenlandfche Kerkbeftu»
•ren, de andere erfmaking aan eene kerk , ezv. overwogen
zijnde, komt vooral het Decreet omtrent het Collegium
Philofophicum in aanmerking. Men leert hier, wat daaromtrent al befloten is, onderfcheidenliik kennen, en 's
Konings onpartijdigheid wordt tegen de Roomfche erger
nis voldingend gehandhaafd.
Doch , ook hier leze men
den Schrijver zeiven.
7

Dat eene afdeeling over de Protestantfche Kerk in
Noord - Amerika, om de dikte en prijs des boeks niet te
vermeerderen , achtergebleven i s , en in het Christelijk
Maandfchrift nu komen z a l , is jammer, zoo wel als het
niet vertaald zijn van vele belangrijke en groote aai: teek e»
ningen, zooclat vele lezers nu heel wat ongelezen laten
moeten, dat hun van dienst had kunnen zijn. 't Is te
hopen, dat het gemelde itukje ook afzonderlijk zal te
bekomen zijn.
Heeft nu de lezer van dit Tijdfchrift onze loffpraaknog
van noode , om zijne belangftelling in dit werk op te wek
ken? Die loffpraak blijft altijd beneden de waarde des
hoeks. Hij leze onzen wenscli, dat in geen Protestantsch
Huisgezin, waar men gaarne iets degelijks leest, dit boek
gemist worde , zoo min a!s in het fhideervertrek des Ge
leerden ! Dat K R O E S , lange nog gefpaard, ten zegen en
fieraad der Protestantfche Kerke, z i c h , dankbaar aan
G o d , verblijde over de vruchten zijns arbeids , die gewis
zijnen naam, bij dien zijns Vaders en Broeders, onllerielijk maakt!

Leerredenen ter verklaring van het Evangelie van Jahannes; door N , M E S S C H A E R T , Predikant der
Doopsgezinde Gemeente te Rqtterdapi. Ijle Deel. To
Ddft,
hij de Wed. J. Allart, en te Rotterdam, bij
A. May van Vollenhoven, 1 8 2 5 . In gr. ISyo.
JFl,
392 M. f 3 - 7 5 '
hebben dezen bundel, bevattende veertien leerredenen , paar de onlangs aaugenpraene, qnderfcheiding, liever.
Bijbel- of Schriftuuroefenirigen te noemen, e n , loopende,
over de zeven eerfte hoofddeelen van Joannes' Evangelie,
met doorgaande voldoening gelezen. Het is ons wel eenigzins twijfelachtig, of de meerderheid der toehoorders met
zoo lange verklaringen en zoo weinig toepasfing, als hier
veelal plaats vindt, naar genoegen gediend zij en behoore
te zijn; maar voor. den liefhebber der waarheid, die naar
de godzaligheid i s , hetzij dan hoorder of lezer, is zulk
èene doorgaande opheldering van een der, belangrijkfte,
fenoonfte, doch te gelijk moeijelijkfte deelen der H. Schrift
gewis uiterst welkom. De Eerw. M E S S C H A E R T , diQ
lezelve beftaat te leveren, mag hierom, dunkt ojis, een
moedig man heeten ; te meer, daar hij den regten, koninklijken w e g , als uitlegger, bewandelt, en, met de hoogite belangftelling in Gods woord, doch tevens onafhankelijk van eenig voprgefchreven menfchelijk hegrip , zóó
verklaart, als eene gezonde letterkunde hem toefchijnt te,
vorderen. Hij mag dan ook w e l , ten opzigre van het hoc*
ge leerftuk, dat hier ten grooten deele op" den voorgrond
schijnt te ftaan , en waarbij de beide uiterften van onbepaalde vergoding en geheele vermenfchelijking (om het zoa
eens te noemen) van den perfoon des Zaligmakers evengeer vermeden worden, omtrent zoo digt hij de waarheid
zijn, als het ons menfchen, in dezen ftaat der onvolkomenheid , gegeven is te geraken. Het is echter uiterst
moeijeltjk, al is men ook met geene banden van menfchelijk gezag regtftreeks belemmerd, hier zoo geheel zonder
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Vooringenomenheid en vreemden invloed te blijven, als de
waarheid wel vordert. Van wederzydenfteltmen zich aan
verwijt
van anderen, ja ook van zichzelven bloot.
Wij beginnen met Joannes' bekende inleiding: In den
b.eginne was het %oord, enz M E S S C H A E R T volgt
het gevoelen,ook door V A N D E R RALM,nogonlangs,
en eene menigte anderen omhelsd, dat de droomerijen der
Gnostieken aanleiding tot dit ftuk zouden hebben gege
ven. Bij ons yindt dit altyd nog zwarigheid, omdat niet
bewezen is, dat die dwalingen al zoo oud zijn, en.het
inderdaad waarfchijnlijker luidt, dat zij uit deze bron gefchept en daarna vervalscht, dan dat integendeel Joannes
door hen tot een' zoo diepgaanden wijsgeer zou gemaakt
2ijn. Deze waagde zich wel niet op zulke kronkelfporen,
met kunstwoorden, als zoo vele doornen j bezaaid. Maar
wat dan ? De zaak is duister, Wjj meenen evenwel, dat
de woorden van Genefis, en bijzonder van den PTalmist:
t

door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, in

Joannes' geest den grond tot de geheele uitweiding heb
ben gelegd. Het is het woord des Heeren (ook tot de
Profeten dikwijls getigt, en de bron van licht en leven),
het woord, door Christus met daden en werken verkon
digd, vleesch en zigtbaar in hem geworden, dat Joannes
gereed is, om ook met de pen voor de toekomende eeu
wen te prediken, en in voller dag te (lellen, dan tot nog.
toe door iemand is gefchied. Deze gedachte grijpt hem,
aan, en doet hem, wiens hoogzwevende geest wel meer
in profetifche verrukking fpreekt, die wonderbare taal
voortbrengen. In het kort: laat hetftamelenzijn, wat wij
hier doen, maar wij kunnen niet befluiten, den. heiligen
Apostel zoo ftijf in dogmatifche formen daarheen te laten
wandelen, Behoudens dit verfch.il, kunnen wij ons met
M E S S C H A E R T zeer wel vereenigen, vooral ook tegen
bet denkbeeld, dat de wereld hiev het Christendom zou

moeten beduiden.
In de tweede leerrede, die van het

19de tot het 34fte
vers loopt, over des Doopers getuigenis omtrent Jezus,
als het lam Gods^ dat de zonde der wereld, wegneemt,

wordt toch ligt een al te diep inzigt in de verborgenheid
van het verlosfingswerk aan dien wegbereider toegekend,
immers, hoe lang duuide het, eer iemand der Apostelen
aan dergelijk iets dacht; en toch fchijnt Joannes daarna
zelfs onzeker omtrent den perfoon des mans, die zich niet
duidelijk genoeg den Mesfias betoonde, of heet het althans
van h e m , dat de minfte in het koningrijk der hemelen
meerder is dan hij. Er is hier overal veel donkers, en
wij. zouden onwaarheid fpreken, zoo wij zeiden, altijd
door de opheldering bevredigd te zijn.
Met genoegen volgen wij verder den verftandigen uitleg*
ger bij het laatfte gedeelte van dit en het begin des vol-,
genden hoofddeels, en ftemrnen meestal met hem i n , het
zij in de keu-ze van beftaande verklaringen , of omtrent
hetgeen bjj uit zichzelven ter toelichting zegt. Misfchiea
zal het fotnmigen vrij genoeg gefproken zijn , wanneer hij,
bij gelegenheid van het Kanafche bruiloftswonder, zegtj
„ Wij willen gereedelijk foeftaan , dat de heilige Verlosfer,
door het bezorgen van voortreftelijken wijn, en zulks wej
in grootep overvloed, in deze gelegenheid een blijk gegeven heeft, dat hij het gebruik eener overvloedige en
meer dan gewone mate van de verheugende vrucht des wijn-,
ftoks, bij feestelijke gelegenheden, niet afkeurde, maar
veeleer door zijne deelneming en wonderdaad goedgekeurd
en geheiligd heeft." Wijders behoort M E s S C H A E R T
tot de uitleggers , welke Jezus' reiniging van den tempel,
hier verhaald, niet voor dezelfde houden met die , op het
ïaatst van zijn leven door Mattheus en Marcus geplaatst,
Wij laten de beoordeeling zijner gronden, aan anderen
óver. De drieledige toepasfing der leerrede is doelmatig
en fchoon.
Van II: 23—-III: a i . het gefprek met Nicodemus. Wij
kunnen niet zeggen, hier iets anders, dan het gevoelen der
beste en laatfte uitleggers, gevonden te hebben, wel en
gepast ontwikkeld. Of B U R G E R ' S vernuftig denkbeeld,
dat door aardfche dingen zouden verftaan worden dingen,
die zich door vergelijking met het aardfche laten ophelderen , aangenomen worde of niet, bleef ons cenigzins duister.

Die wedergeboorte en vernieuwing —. zegt M E S 
ter toepasfing.— is geen werk, dat in eert
oogenblik, dat in eenig tijdperk onzes levens geheel vol
trokken wordt. •— Maar; welk • middel, otn ernftiger en
ftandvastiger te worden ? jk weet er geen, dan geftadig tg
zien op hem, die aan het kruis verhoogd i s , opdat eert
iegelijk, die in hem gelooft, niet ycrsderve. —; Niemand
zegge dan: bij mij is het onvermogen; mij ontbreekt de
geest: die geest, die niets anders is dan een edeler zin,,
wordt door de Goddelijke kracht van Christus' lijden o p 
gewekt en verfterkt."
SCHAERT

:

Ill: 22—36. Des Doopers herhaalde getuigenis vanjgr
zus. M E S S C H A E R T is van meening, dat 's mans re-?
de tot het einde des hoofdftuks toe voortloopt» D ' M *
zeker de onge wrongen lie opvatting ven ftemt overeen met}
het aangenomen oogmerk van den Evangelist ten aanzien
van Jezus' ;meerdere, oneindig meerdere verhevenheid*,
zoo wel als met M B S - S C H A E R T ' s vroeger opgemerkte;
hoQge denkbeelden van Joannes' diep inzigt, fchoon wij
zelfs dit laatfle kunnen toegeven., zonder hem nog de,,
geheele verzoeningsleer toe te leggen. En met dat al kun
nen w i j , dit een en ander vergelijkende, wel begrijpen,,
dat een Duitfcher op de gedachte kwam, om het ganfche/
Evangelie van Joannes, als onvereenigbaar met de overi-.
ge gefchiedenis, voor onecht te verklaren. Wanneer her,
beftaan van zwarigheden, groote zwarigheden,hiertoege-noeg was, dan zou de man in ons oog niet kwalijk han^
delen. Maar, nu het tegendeel waar is , nu geene duis
ternis het Goddelijke licht, dat hier fchittért, bedekken
kan , nu zeggen wij veeleer, met een' ouden logifchen term:
a posfe ad esfe valet conclufio: het moet alles zoo plaats
gehad hebben , want wij onderfcheiden de ftemme des hei
ligen Apostels duidelijk. M E S S C H A E R T neemt, met
G R i E S B A C H j d e lezing (vs. 2 5 ) aan, met eerf jood,
en houdt dezen voor een' door Jezus gedoopten; hetgeen
den zin vooral niet bemoeijelijkt. Maar hij wil (vs. 34)
niet ingevuld hebben hem, maar eer in of door hem; en
hiertegen valt, dunkt o n s , nog wel wat te zeggen. De

geest was nog niet gekomen, heet het elders; alleen op
Jezus was hij zigtbaar afgedaald; die had alle dingen van
den Vader ontvangen, niet in eene zekere mate; neen ,
hij fprak de woorden Gods: wij zien ons niet gaarne een
der fprekende bewijzen van des Vaders oppermagt en meerderheid afhandig .maken.
IV: 2 9 . de Samaritaanfche vrouw. M E S S C H A E R T ,
al zaefitkens voortgaande, laat geene zwarigheid of verfchil
onaangeroerd, en men volgt hem gaarne bij zijnen bedaarden gang. Hij eerbiedigt blijkbaar eene tijdsorde in Joan,
lies' verhaal, fchoon vele en belangrijke zaken in hetzelve worden overgeflagen. Voor geene Joden fchrijvende,
moet de Apostel hier en daar eene kleine aanwijzing invullen ; zoo als, dat de Joden en Samaritanen geene geriieenfchap met elkander houden, — en volgt hij ook de
Romeinfche tijdrekening, zoodat, meent M E S S C H A E R T ,
de zesde uur niet de middag-, maar de avondftond is.
Voorts is hij van het zachtere gevoelen omtrent het: isim man niet; fchoon 'hij te regt aanmerkt, dat wij het
nette van alles niet kunnen weten. Wat men ook aannem e , zeker was zij geene gemeene, zelfs geene alledaagfche
vrouw. Somtijds beklagen wij ons wel eens , (en wij zullen tot deze aanmerking ftraks meer gelegenheid vinden)
dat M E S S C H A E R T ZOO heel kort meent te moeten zijn.
De oorzaak van dien twist en haat tusfchen Joden en Samaritanen had immers wel verdiend wat breeder ontwikkeld te worden. Zij fpelen nog al eene rol in Jezus' gefchiedenis.
Wij zouden veel te uitvoerig worden, indien wij op deze wijze wilde voortgaan. De volgende rede, van I V Ï
3 0 — 5 4 , levert bijzonder ftof tot eene fchoone toepasfing.
Die wij daarna vinden, V : 1 — i & , moet ons doen opmerken , dat M E S S C H A E R T de plaats omtrent de beroering van het water, vooral het vervolg: want een engel e n z . , op gezag der beste handfchriiten, verwerpt.
Maar , nog ééne verder gaande, komen wij aan de hoogstmerkwaardige rede van Jezus over zijne eigene waardigheid, vs. 1 9 — 4 7 ; en hier moeten wij betuigen, onbe-
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vrcdigd door M E S S C H A E R T te zijn heengezonden.
Waarom hier die haast gemaakt? Waarom eene bloote
omfclmjving van zoo belangrijke woorden? Hier immers
wordt, aan de eerie zijde, de hooge waardigheid van onzen Heiland zoo duidelijk verklaard, maar ook, aan de
andere zijde, de meerderheid des Vaders, als Oorfprong
cn Gever , zoo klaar vertoond, dat er omtrent dat oud
verfchil geen twijfel Overblijft! En waarom dit niet, in
alle eenvoudigheid j in het liéht gefield en aangedrongen ?
Waarom de onbijbelféhe en voor zoo velen ergerlijke leer,
die van den Middelaar Gods en der menfchen, den raensch
Ghris'tus Jezus, fpreekt * alsof hij dé Oneindige en Algenoegzame zelf ware; die dus $ o dwaze tegenItrijdigheid
voor ons "-deden zou hebben , zoo niet, even als de Heidcnfche Jupïter, geftorven zou zijn^ (eene leer, korteling op nieuw met mond en pen , met geestdrift en fcherpheid door Protestanten verkondigd) aldus niet uit den
mond der waarheid zelve tegengegaan? Wij kennen leerredenen van zoodanige fti'ekking over dit hoofdftuk, welke wij wel zouden wenfchen, door den grijzen prediker,
die icdert lang onzer natie tot luister verftrekt, uitgegeven te zien. Ik fchamè mij het Evangelie ydn Christus
niet, noch ken andere vrees dan die van God. Zoo moet
hij vooral fpreken, en dit moet hj bewonen', die geene
menfchelijke banden kent, en zijn licht vrijelijk mag laten
fchijnen. Dat M E S S C I I A E R T met ons'in hetzelfde gevoelen ftaat, blijkt reeds uit de eerfte leerrede; en wij
doen dus geen' gewaagden , ongepasten eisch, maar geven
hem welligt aanleiding, om eens nader op hét ftuk terug
te komen.
1

Wrj voor ons fchromën niet, het te belijden, dat wij
geen' genoegzamen grond zien, o m , zoo als M E SS C H A E R T echter, in zijne rede over Joan. V I : i — 3 4 . ,
leert, ook de vervulling van ligchamelijke nooden van Jezus te bidden. Wij doen dat wel in zijnen naam, als den
veelgeliefden des Vaders; maar wachten ons liefst, een'
flap verder dan de uitdrukkelijke letter te gaan, in zaken , die zoo ligt tot verwarde en het hoogfte Wezen
onwaardige denkbeelden voeren.
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V I : 35—71 is eene plaats vol moeijelijkheid. Wij hebben M E S S C H A E R T 's verklaring en aanwending doorgaans mét veel genoegen gelezen. Omtrent de laatfle uitdrukking : het vleesch in is niet hut; de woorden, die ik
tot u fiprèke, die zijn geest en leven, zouden wij flechts
een wéinig anders denken. Wij vinden daarin door Jezus
aangewezen het naauw verband tusfchen zijne leer en daden, lijden, verheerlijking, enz; Dit komt ons natuurlijker voor, dan dat vleesch hier zou zijn de doode letter,
en het andere de geestelijke opvatting. Ook m het ftuk
over V i l : 1—29 komt menige fehoone opheldering voor;
Eenvoudig is vooral de verklaring der woorden: die uit
zichzelven fpreekt, zoekt zijne eigene eère: zoo vele valfche Profeten,als er ooit onder u zijn opgedaan,die hebben alleen de eer der (bij dé) trienfehen gezocht, maar de
Mozesfén én de Samuels hébben deze verfmaad. Ook de
toepasfing-, vanhier vooral ontleend, is treffend. Wij willen dus over min zekere kleinigheden niet kibbelen. Met
het zevende hoofdfluk eindigt de laatfle leerrede; en wij
vinden oUs genoodzaakt, mede naar het einde té fp'oeden.
Heidér, aangenaam, belangrijk, ernftig en warm zijn
O n s , Wij herhalen het, deze leerredenen voorgekomen;
Onze voorname wensch is reeds blijkbaar geworden, dat
de waardige Prediker zich minder gehaast, en meer van"
die uitweidingen en toepasfingén gegeven had, welke
doorgaans z o o wèl gekozen en zoo fiksch daar neêrgefleld zijn.
Wij ontvingen dan n u , binnen kort, van vijf Doopsgezinde Leeraars, S I E C E N B E E K , V A N R I J S W I J K ,
M E S S C H A E R T , H Ó E K S T R A en V A N

DER
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proeven van hunnen arbeid. En nog is Recenfent niet
Voldaan. Stukken van een der' beste leerlingen van deri
wijzen H E s s K L I N K , buiten den Leydxhen Profesfor
in de Welfprekendhéid en den wat verduitschten Crefeldfchen Leeraar, zouden hem nog meer echte proef van
den geest dezes Genootfchaps zijn. En wié twijfelt, o f
ze met genoegen zouden gelezen worden? Dan, genoeg!
De Ecrw. M E S S C H A E R T volbrengc zijne taak niet
rain gelukkig, dan hij die begonnen heeft.

Natuurkundige Verhandelingen van de Ilollandfchc Maat»
fchappij der Wetenfchappen te Haarlem. Xllde Deel.
Te Haarlem, bij de Wed. A . Loosjes, P z . 1 8 2 4 . Iri
gr. 8vo. Te'••zanten 398
deel der Verhandelingen van de Haarlemfche Maatfc'happij is een belangrijk fieraad dier fchoone verzamel
ling, welke den roem onzes vaderlands , wat de beoefen
ning der wetenfchappen aangaat, uitnemend bevordert en
bewaart. Twee (tukken maken dit twaalfde deel uit. Het
eerfte bevat twee verhandelingen over de afdamming vari
het IJ , de eene van den Adminiftrateur vdn 's Rijks
Wat er ftaat, A . r . G O U D R I A A N , de andere van den
Hoofd- Ingenieur van 's Rijks Water ftaat, D . M E N T Z ,
aan welke beide Heeren de gouden eerep'rijs der Maatichappij en de door Z . M . den Koning bepaalde pre
mie van ƒ 2500 zijn toegewezen. Het tweede ftuk ^
van geneeskundigen inhoud, is eene verhandeling over
de gewijzigde Kinderpokken, door J . W . G I T T E R M A N ,
Meel. Chirurg, et Artis Obfletr. Doctor te Emden , wien
de gouden eereprijs en de premie van ƒ 150 is toegewe*
zen. Stukken van zulke meesters , over zulke gewigtige
onderwerpen, en door zoodanige vereeringen onderfcheiden, behoorden ook in onze boekbefchouwing vermeld
te worden, al laat noch de aard dier onderwerpen, noch
die onzes tijdfehrifts, eene uitvoerige beoordeeling, of
zelfs beoordeeling, toe.
De vraag, die in het eerfte ftuk beantwoord w o r d t ,
laat zich in vijf bijzonderheden analyferen ( G O U D R I A A N ,
bl. 4 , 5) : Welke voordeelen mag men van zoodanige af
damming verwachten, ter bewaring der^ diepte van het
IJ, ter befparing der anders- vereischte onkosten, ter
vermijding van het onderhoud van alle zeeweringen, ter
meerdere beveiliging der fchepen op het IJ, ezv.? Zoude
die afdamming wel eenigen nadeeligen invloed kunnen
hebben op de ftroomen of getijden in de Zuiderzee; of

mag men zulke opdrooging van het Pampus verwachten ,
dat in allen gevalle de binnenlandiche vaart onbelemmerd
zal plaats hebben ? Welk is het getal en de wijdte der
fliiizen, in den affluitenden zeedijk behöórende, om al het
water door te laten, dat men berekenen kan , door al de
uitwaterende (luizen van Noordholland, Rijn- of Am(lelland, in het IJ te worden ontlast, en alle belemmering
der fcheepvaart over de Zuiderzee ^ van of naar Amflerdam, te vermijden? Waar is een zoodanige, van (luizen
voorziene, zeedijk het best aan te leggen; hóe kan en
moet daarbij voor de veiligheid der fcheperi, bij ongunftig weder, gezorgd w o r d e n e n hoe veel dat kosten?
Welken invloed zoude die afdamming hebben óp de droogmaking van het Haarlemmermeer?
G O U D R I A A N raadt aan, een' dam bij den Vuurtoren,
en de vereeniging van Marken met het vasteland. M E N T Z J Ï
wiens verhandeling althans niét minder bewerkt i s , wil
ook een' fpuiboezem buitensdamsi een plan, waartegen
óns meerdere zwarigheden, ook na de öpldsfingsproeveri
des Schrijvers, dunken te béftaan, ontfpruitende uit dé
opflibbing, voor dien fpuiboezem onvermijdelijk, hoé
langzaam die ook voortga, e n , hoewel ons hier deo'plosfing meer voldoet, uit het minder verval van Water
aan de (luizen in den IJ - dam. De opening eener gémeenfchap tusfchen het PVijkermeer en de Noordzee
door een kanaal met (luizen, gelijk bij Katwijk, in de eerfte verhandeling aangeraden, althans wenfchelijk voorkomende ^ is in de tweede vooral Heilig beoordeeld, en dé
voordeden van een zoodanig kanaal betoogd; Doch wij
mogen in geene bijzonderheden verder treden, en zeggen alleen dit, dat bij ons geen twijfel overblijft, of elk,'
der zake kundig, zal aan het hier voórgeftelde plan, indien het uitvoerbaar z i j , behoudens de genoegzame diepte bij het Pampus en Muiden, en de ongehinderde fcheepvaart op Amjlerdam, bijval fchenken, althans de afdamming van het IJ, op de wijze door G O U D R I A A N of
door M E N T Z voorgedragen, (en naauwkeurige kaarten
én tabellen dienen tot opheldering) beter achten, dan eenenf
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dijk voor Amfterdam, zoo kostbaar ezv.! En hoe ftaat het
dan met de kosten der, afdamming ? Volgens o d u D
A A N , ƒ 3 , 7 7 0 , 4 0 0 ; yolgens M E N T Z (doch dit dunkt
ons toch te laag aangeflagen) flechts ƒ 2 , 2 5 5 , 9 2 0 . Men
zie tegen deze kosten de voordeden der afdamming van
het IJ, bij beide Schrijvers berekendi
De geheel anderfoörtige verhandeling behooren wij opfc
nog te doen kennen. Dezelve, in een' onderhoudenden
ftijl gefchreven, is in de volgende afdeelingen vervat,: l i
Welke is de aard en het bélöpp van die fodrt van pokken^
door de Éngelfèhen tnodificated fmaU-$ox geheeten?
Waarin verfchillen ze van de ware en de varicella ? Bren*
gen z e , bij befrhetting van niet gevaccineerden, ware pok-*
ken voort ? Hangen ze van eene bijzondere conftitutie 3
eenige ziekelijke ongefteldheid , of andere oorzaken) af?
Wat is het middel, Om dezelve vb'or te komen ? Deze afdeeling is vooral pok belangrijk door het berigt van dé
omtrent dit ftuk gedane waarnemingen in de Nederlandenj
Duitsciiland, Engeland j, en bijzonder die van den Schrijver zeiven. Is dit gedeelte reeds zoo belangrijk, leidende
tot het befluit, dat er een van de gewone varicella ver-*
fehillend en iriët de echte kinderziekte veel overeenkomend uitfiag beftaat, in weerwil der voorafgegane geregelde vaccinatie, nog duidelijker wordt dit bewezen in de algem eerie fchets van Het beloop ; en vooral in de oordeelkundige bepaling van de eigenlijke natuur der gewijzigde
kinderpokken. Tot drie partijen de verfclüllende gevoeiens brengende', wordt de eerfte meening, die de gewijzigde kinderpokken tot niets anders dan de echte kinderziekte zelve maakt, met een enkel woord afgedaan:
tweede meening, die dezelve houdt voor de onder derf
naam van valfche pokkkn' (yaricellae) befetirevene ziekte 4
wordt uitvoeriger overwogen, en zoo wel a s i t é als
K. A u s c H ontmoeten hier bondige wederfpraak. Het wag
të verwachten, uit het voorgaand verflag van des Schrijvers eigene waarnemingen, dat hij zich tot aanhanger vari
een derde gevoelen zoude verklaren, dat inderdaad eene'
kinderziekte aanneemt, die zulke voorwerpen aandoet^
BOEKBESCH.
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welke te voren de -regelmatige koepokken hebben gehad ,
maar welke in haren l o o p , op eene zeer in het oog val
lende wijze, verzacht - wordt, en bijna geheel van allen
gevaar ontbloot mag genoemd worden. Met groote naauwkeurigheid is het onderfcheid tusfchen de gewijzigde kin
derziekte en gelijkfoortige bepaald. De derde vraag in het
boven opgegeven voorftel wordt ontkennend beantwoord.
Verfcheidene oorzaken van de gewijzigde kinderpokken
worden vermeld; maar te regt beflttk G I T T E R M A N
aldus: Het blijft voor de fcherpzinnigheid en geest van
waarneming, den Artfen eigen, te bepalen, welke van
alle de gemelde oorzaken, in dit of dat geval van gewij
zigde kinderziekte , tot het ontftaan van dezelve voorna
melijk aanleiding heeft gegeven." Ook befchouwt hij dit
ftuk niet als afgedaan, maar wekt eiken Geneesheer o p ,
om geene gelegenheid tot het doen van meerdere waarne
mingen te laten voorbijgaan. In de opgave van het mid
del , ook om de gewijzigde kinderpokken voor te komen,
lazen wij met groot genoegen de kenmerken der echte
koepok, en wat-er" tot eene goede vaccinatie gevorderd
wordt. — II. Wat heeft men thans te denken van het op
den duur behoedend vermogen der koepokken ? Is het
raadzaam, in elke epidemie op nieuw in te enten? Deze
Vragen worden in de tweede afdeeling behandeld. De eer
fte wordt door voorbeelden beantwoord, die niet zullen
nalaten, aan de koepokken een duurzaam beveiligend ver
mogen te doen toekennen, en de herhaling der vaccinatie
alleen aangeraden, in geval dezelve onzeker was. Mogt de
behoedzaamheid des Schrijvers allen Artfen eigen zijn! —
III. Zijn de middelen , in dit Rijk aangewend, om de koe
pokinenting 'in het groot aan te moedigen, toereikend,
om dezelve genoegzaam te bevorderen, en de kinderziek
te geheel te doen ophouden ? Zoo niet, welke zijn dan
daartoe de meest gefchikte middelen? De Schrijver dringt
óp een bepaald bevel der PTooge Overheid ernftig aan; en
wie (ten ware de fmetftof van C A P A D O S E c.f. zijn hart
en herfenen had aangetast) billijkt niet 's mans redenering,
die ons te gepast fcheen, om dezelve niet over te nemen ?
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„ Even gelijk het" [helaas!] „ de betrekkingen eens Maats
eifchen, dat een bepaald aantal van mannen, door middel
der zoogenoemde militaire Confcripth; tot den oorlog
beflemd worden , en voor het vaderland, opdat hetzelve
blijve voortduren, als het ware, den dood te gemoet gaan;
zoo vorderen, integendeel, de regten der natuur, dat de
ftaat ook, aan den anderen kant, zoo veel mogelijk, voor
het behoud zijner medeleden zorg drage; en voor dat oog
merk i s , buiten allen twijfel, de wettelijk algemeene in
voering der koepokinenting een uitftekend middel." [Het
beste, het éénige.] — Wat bl. 1 4 6 gelezen wordt van de
Predikanten is op ons vaderland niet toepasfelijk, gelijk
in Oostvriesland.
Wij vragen geene verfchooniiig voor onze uitvoerige
aankondiging van dit werk (het laatfle blad behelst waar
nemingen van Prof. V R O L I K ) ; z i j is niet evenredig aan
het belang, dat men bij hetzelve heeft, ook al behoort
men niet tot de beoefenaars der Medifche wetenfchap, die
het voorzeker niet zullen willen ontberen.

Huismans Handboek, voorgefteld in den Vriefchen Stal
meester , of Paarden- en Koeijen - Doctor, enz. enz.
Vit eene veeljarige ondervinding zamengejleld door j .
W. Derde Druk. Te Sneek, bij F. Holtkamp. 1 8 2 5 .
In kl. ivo. VIII en 206 Bl.fi60.
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tweede , ja zelfs een derde of vierde druk is nog
altijd geen bewijs van de voortreffelijkheid van een boek.
Het voor ons liggend werkje is er een fprekend bewijs
van, en wij gelooven deszelfs debiet gedeeltelijk aan het
breede uithangbord, waarvan wij flechts een gering ge
deelte hebben overgenomen, en hetwelk den ligtgeloovigen huisman wel bedriegen kan, gedeeltelijk aan het ge
brek van een beter boekje, dat in de wezenlijke behoeften
van Landlieden en Stalmeesters voorziet, te moeten toefchrijven. Een berigt aan den
behelst niet veel meer,
dan
herhaalde opgave van den breedfprakigen titel

el zer

eene
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daarop volgt de korte inhoud der hoofdftukken , en deze
is hiervan andermaal eene herhaling. De zestien eprfte
hoofddeelen zijn aan de behandeling van alles, 'wat de
paarden, derzelver oppasiing, aanlokking en hunne ziekten betreft, toegewijd. Het zeventiende bevat eene befchrijving van de voornaamfte ziekten van het rundvee,
met bijvoeging van beproefde geneesmiddelen; het is in
eene alphabetifche orde behandeld, even als het elfde
hoofddeel, dat de ziekten der paarden ten onderwerp
heeft. Het achttiende hoofddeel befchrijft (opdat er niets
aan dit Handboek ontbreke) de hondsdolheid, derzelver
toevallen en genezing. Daar, voor het overige,de Schrijver onderfcheidene gefchriften foms letterlijk heeft nagefchreven, is het er verre af, dat alles even flecht zoude
zijn. Voor de natuurlijke historie der paarden bezigde hij
vooral B U P F O N , en zelfs de aanhalingen vindt men hier
naauwkcurig weder. Tot een (taaltje van des Stalmeesters
pathologifche kennis, diene het volgende artikel over de
magerheid der koeijen ; zijne rationele geneeswijs zal daaruit mede blijken: ^ Somtijds is een os of koe zoo mager,
dat hem de huid aan de beenen z i t ; deze kwaal zoude
hem zekerlijk tot de uiterfte kwijning brengen, zoo men
er niet fchielijk bij was. Het eerfte middel i s , dat men
hem met wijn of brandewijn en olie, ondereen gemengd,
de ribben tegen de vloeg van het hart op moet fmeren en
fterk wrijven, en er dan eene warme pan tegen houden ,
om de zalf te doen intrekken; hierdoor raakt hem het
vel en vleesch ( ? ! ) van de ribben af. Ten tweede, al^
zoo deze kwaal niet veroorzaakt wordt dan door te verhit bloed, dat men noodwendig moet matigen, zoo men
niet w i l , dat het vel en vleesch weder gaat vastzitten ,
moet men hem eenen drank geven van gekookte beetwortelen , wilde fuikerif en andere verkoelende dranken, met
zemelen daaronder. Of men maakt een klisteer van die
dingen, daar men een paar lepels vol boom- of lijn - olie
bijdoet."
Wij twijfelen niet, of onze lezers hebben hieraan genoeg. Ten flotte nog eene aanmerking van B U F Ï Q N ,

welke de Stalmeester niet heeft overgenomen: „ J ne
puis terminer Phistoire du cheval fans marquer quelques
regrets de ce que la fanté de eet animal utile et précieux
a été jusqu'a préfent abandonnêe aux foins et a, la pratique fouvent aveugles de gens fans connoisfance et fans
lettres."
e

De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke Vloot
van P H I L I P S II in 1 5 8 8 , door Mr. J A C O B U S
s e H E L T E M A . Te Haarlem, btjV. Loosjes. 1 8 2 5 .
In gr.

8vo. XIV

£ « 3 1 2 Bl. f

3-90.

Z i e t d a a r weder een gewrocht van onzen werkzamen en
in's Lands Gefchiedenisfendoorkneden S C H E L T E M A !
Hij befchouwt den ondergang der zoogenoemde onoverwinnelijke Vloot uit een belangrijk gezigtpunt voor die Gefchiedenis; als het oogenblik der crifis, als het keerpunt
onzer worfteling tegen Spanje. Daar , namelijk, te voren
de zaken der Vereenigde Nederlanden, door tweedragt,
Engelfche listen en P A R M A ' S beleid, gedurig achterwaarts gingen, begonnen z i j , door den fchrik voor de
Armada van F I L I P S onderling en met Engeland' hereenigd, eene voorfpoedige wending te nemen; en bijkans
van toen af dagteekenen zich de zegepralen van M A U R I T S .
Wij behoeven niet te zeggen, dat de verdienftelijke Schrijver geenszins alleen uit de voor ieder toegankelijke bronnen geput, maar ook zeldzame en min bekende heeft weten op te delven. Daartoe behooren vele
kleine gefchriften van tijdgenooten, zoo in Engeland als
in de Nederlanden, bij gelegenheid der groote Gebeurtenis , en in zegepralend gevoel over de groote uitredding,
gefchreven, alsmede eenige nieuwspapieren, te Keulen
in 't Hoogduitsch uitgegeven; voorts de Kefolutiën der
Staten van Holland en der Staten-Generaal.
Wij berinneren ons , belangrijke bijzonderheden nopens
de uitrusting der Vloot gezien te hebben in een hedendaagsch werk; het Leven van don beroemden Spaanfchm
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D E V E Q A , door Lord H O L L A N D .
was Geheimfchrijver van A L V A , en fcheepte
zich naderhand mede op de onoverwinnelijke Vloot i n ;
hij was echter niet onder de flagtoffers barer verftrooijing.
Onder anderen ziet men daaruit,.hoe itellig zeker de ver
wachting in geheel Spanje w a s , dat men eerlang de ket
ters geheel ten onder zou brengen.
Het blijkt uit het werk van S C H E L T E M A , hoe F iL i p s , met al zijne geprezene ftaatkundige wijsheid, door
hardnekkig volharden bij een eens genomen ontwerp , al
werd hem zulks door deskundigen als geheel •ondoenlijk
en verderfelijk voorgehouden, zichzelv in 't.ongeluk Hort
te. Niettegenftaande de veelvuldige voordellen van «11e
kanten, om toch eene haven, hetzij op het eiland Wight*,
hetzij in SchotlandofIerland,
of, liefst van alle, in de
Vereenigde Nederlanden, als wijkplaats voorde V l o o t ,
te bemagtigen, bleef F I L I P s volharden in het plan, om
volftrekt niet dan regtftreeks in Engeland te landen; en
hij droeg deze gevaarvolle onderneming aan eenen der ia
dit vak minstkundigen zijner Grooten, den Hertog van
Medina Sidonia, o p , die volftrekt zonder eigen beleid,
als een lijdelijk werktuig zijner Injlructiën, handelde. Het is
merkwaardig, dat twee bekwamere Zeevoogden, tot Op
perbevelhebbers benoemd, kort te voren fuel achtereen
overleden waren; nogtans bleven den Koning nog genoeg
bekwamere Zeelieden en Krijgsbevelhebbers over, die hij
had kunnen bezigen. Maar het ging hier wel volgens het
Latijnfche fpreekwoord: Wien God wil doen omkomen,,
ontrooft Hij eerst het verpand. Deze verftandeloosheid ,
gevoegd bij den moed en de kunde der Engelfche en" Ne
derlandfche fcheepslieden, en vooral het blijkbare Godsbeftuur, zigtbaar in den val van dezen Spaanfchen, ge
lijk van den Franfchen X E R X E S in 1 8 1 a , deden de on
derneming geheelenal mislukken. Van de Armada, uit
160 fchepen en 35000 man beftaande, bleef nog geea
derde behouden.
LOPE

L O P E
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De Heer S C H E L T E M A heeft deze merkwaardige Ge
beurtenis , van haren eerften oorfprong af in 1 5 8 5 , (nade
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verovering van Antwerpen werd het ontwerp op het tapijt
gebragt) tot de geheele mislukking in September 1 5 8 8 ,
in alle bijzonderheden nagegaan. Hij verdeelt dezelve in
vier deelen: de uitrusting; toerustingen ter verdediging;
het lot en de ondergang der Floot fin eerfte gevolgen van
den uit/lag, waarachter eenige Bijlagen volgen, namelijk : Befchrijving van de Vloot en derzelver ondergang,
door S I M O N S T I J L (uit den beroemden flotzang).
Naamlijst der Hoofdkevelhebbcrs van de Vloot en der Legers, alsmede der Leden van den Hopgen Raad, voorloopig in Spanje benoemd, tot het be/luur over Engeland.
Bulle van Paus s 1 x T u s V tegen E L I Z A B E T H , Koningin van Engeland. Aanfpraak van de Koningin aan
het Parlement van Engeland,volgens B E N T I V O C I , I O .
Uitfehrijving van den Dank- en Bededag, door de Staten*
Generaal der Vereenigdc Nederlanden.
Iets over w i L LE.M VE R H E Y D E N , het Vertoog tegen den Vredehandel, en zijne Oratie over de Vloot van den Spaanfchtn
£ E R x E s . Nalezingen en Btjvoegfels.
De uitvoering behoeft onzen lof niet. De ftijl van den
Heer S C H E L T E M A is bekend cn algemeen geacht- De
inleiding vooral is uitmuntend •geschreven. De Auteur
fchijnt hier zijne neiging ter navolging van den ftijl
des Drosfaards van Mui den te hebben opgegeven; zich ,
volgens zijn eigen zeggen, meer toeleggende „ o p dui«
j , delijkheid en klaarheid, dan op kortheid en kracht,
„ en te hebben afgezien van alle dichterlijke opfie„ ring." Hij heeft bijzonder ten doel, in deze Gefchiedenis
tien moed en de volharding onzer Voorvaderen te doen
uitkomen, en te doen zien, dat de eer der overwinning
geenszins alleen aan de Engclfchen, maar ook wel'degelijk aan onze Zeehelden , eenen j o o s D E M O O R , V A N
WASSENAAR
DOES

W A R M O N T ,

enjüSTiNUs

VAN

P I E T ER

VAN

DER

N A S S A U , t e danken was ,

die de groote uitrusting van P A R M A ZOO geftreng in de
Vlaamfche havens , vooral te Duinkerken, wisten geblokkeerd te houden, dat hij zich met de uit Spanje gekomene'Vloot niet kon vereenigen, waardoor de onderne-
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ming, die anders, onder het beleid van eenen P A R M A ,
hoogstwaarfchijnlijk gelukt zou zijn, in duigen viel. Als
een ftellig bewijs van de medewerking der Nederlanders
kan men ook aanvoeren het nemen niet alleen van een
groot Galjoen door de Zeeuwen, hetwelk vervolgens z o n k ,
maar ook het veroveren van twee andere, waarvan dat
onder den Maarfchalk B I E G O D E B I E M O N T E L door
kleine Zeeuwfche poonfchuiten genomen werd, en de vlag
ftreek voor den Vice - Admiraal V A N D E R D O E S . Het
nemen van dit fchip is het onderwerp van het vignet,
door den beroemden Kunstfchilder S C H O T E L geteekend.
p a breede wimpel van dit Galjoen, den Heiland aan het
kruis voorflellende, i s , zoo verre die nog voorhanden
43 , o p eene andere plaat afgebeeld. Dezelve is door V A N
JJ E R D O E S
aan de ftad Ley den gefchonken, en moet
jsich, althans gedeeltelijk, nog aldaar in de Pieterskerk
bevinden, alwaar de Heer s CJH E L T E M A dien zelf heeft
gezien.
Wij moedigen den bekwamen Schrijver aan, om ons
pp meer zulke Tafereelen uit de Gefchiedenis te vergasten, zoo veel hem zijne drukke ambtsbezigheden toelaten. Waarom plaatst men hem niet op eenen leerftoel der
VaderJandfebe Gefchiedenis en Letterkunde, die veel mees
met zijne neiging en aanleg zou ftrooken, dan de afmattende werkzaamheden, waaraan hij thans verbonden is ?

Algemeen Woordenboek van Kunjlen en Wetenfchappen, vsor
dep befqftaafden. fland, en ten behoeyt des gezellige» levens
<la.or G. W J E U W E N H U I S . Vdt Deel. N—Q^ Te Zutphen,
f # l i . Q. A . Th.ie,me. 1825. Jn gr, &vo. tfia Bl. f 6-i
f

pij djt p e e ]
Wqordenb.peks hebhen wij met veel ge?
^qegen doprlpopen, en daarin weder gezien, dat het geenszins eene bloote vertaling van het Conv er fattens - Lexicon, maar
YQor den Nedsrlandfchen Lezer met eene menigte tot zljn V a derland betrekkelijke Artikels voorzien Is. Van dien aard zija
^Faftuys, Nederlanden (het Koningrijk d e r ) , Nederlandfch&
(fehilde?) fa/ml (blijkbaar door eèn kunstkenner), Neder*
1
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Jandfche Taal-, Letter- en Dichtkunde (vrij uitvoerig, ia bladzijden van den kleinen d r u k ) , Nieuwlatid, Nieuwold,
Nijmegen , Noordkerk, Oldmbarneveld,
Oldenzaal, Ommeren (R.
van), Oosterhaan, Oosterwijk (Maria van),
Oostvlaanderen,
Orville (iT),
Oudendorp, Oudewater, Ovetijsfel,
Paradijs
(Prof. N.) , Pasteur, (J. D.), Pekel- A, Perponcher, Pij•penhakkerij,
Ploos van Amjlel (C), Poelenburg
(K.),Poot,
Post (E. M.) , Potter (P.), Punt, (J.), Purmer (de),
Purmerende. Wij hebben ook Artikelen over niet zeer algemeen bekende onderwerpen gevonden, gelijk de Portugefche en NoordAmerikaanfche (Anglo - Amerikaanfche) Letterkunde. Ook de
Oostindifche Letterkunde (die der Hindous) wordt met behoorlijke naauwkeurigheid uiteengezet. Nogtans misfen wij
in de Oosterfche zaken wel eens de gewone naauwkeurigheid
des Schrijvers. Zoo maakt hij b . v . den Khalif OMA R tot
opvolger van A B U K I R , in plaats van A B U B A S R , en doet
hem zelfs tegen Damascus (hetwelk reeds onder zijn' voorganger was bemagtigd), tegen andere fteden van Syrië en
Meniciê optrekken, daar men toch w e e t , dat hij gerust te
Medina of Mekka z a t , terwijl K A L E D en A B O U S O F I A N
dit alles voor hem veroverden, en eindelijk alleen te Jeruzalem k w a m , omdat de Christenen (die zich reeds onderworpen hadden) zijne tegenwoordigheid ,bij het fluiten des verrag», als een' Heiligen waarborg, verlangden. Ook waren
het de wapenen der Turken niet, die onder hem onweêrftaanbaar waren, maar der Arabieren; de Turken waren toen nog
heidenfche Nomaden in onafhankelijk Tartarijê, hun vaderland. Op de 36,000 fteden of floten, door hem ingenomen,
en de 3003 verwoeste kerken , zoo als (zekerlijk volgens O o s .
terfche Schrijvers) hier verhaald w o r d t , zou ook nog wel
iets af te dingen zijn. Op het Artikel Parthia wordt gezegd , dat het ten oosten aan Azië en ten zuiden aan de
woestijnen van Paramanië grenst. Dit zijn twee erge drukfouten, zoo digt bij elkander, voor Arië en
Karamanië,
hoewel het laatfle nog onjuist i s ; Karamaniê ligt veel meer
ten zuiden. Geheel onbegrijpelijk is het echter, hoe de
Schrijver onder in dit Artikel zeggen k a n , dat A R T A X E R X E S , S A J S A N ' S z o o n , den Parther A E T A B A N V I van den
troon geftooten hebbende, „ de Dynastie der Sasfaniden op den
„ troon plaatfte van het nieuwe Perzifche R i j k , waarop zij
a tot heden gebleven is." Dit is een Anachrom'smus van 1200
atfii? : want omftreeds 650 werd immers de troon der Sasfa»
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niden reeds door de Mohammedaanfche Arabieren omverre
geworpen. Voorts wenschten wij w e l , dat ook in dit Deel
tie evenredigheid wat beter in acht genomen ware. Hoe groove voorftanders wij toch ook zijn van al wat vaderlandsch
?is , zoo is het toch wat fterk, wanneer aan N A H U Y S v i e r ,
•nan geheel Parijs flechts 2 § bladzijden, o f , nog erger, aan
A T O nog geene anderhalve, eii aan Jufvr. P O S T drie bladzijden worden toegewijd! D|f zijn echter Hechts enkele vlekk e n , want over het algemeen hebben wij hier zeer Veel goeds-,
belangrijks, en meestal, in een kort beftek, öngemeenê
'juistheid, gevonden ; en het verheugt o n s , dat deze onderneming Zoo vele aanmoediging vindt, als uit eene nieuwe
Naamlijst van Inteekenaren, na de uitgave des vierden Deels,
ïcbijnt t e blijken. Het volgende Deel zal welltgt het ilot
behelzen van een w e r k , dat den Uitgever tot eere verftreko.

Taal- en Dichtkundige Verfcheidenheden, door Mr, w . B I Lr
D E R D IJ K . Hde en IIIde'Deel;
Te Rotterdam , %ij J. Im»
ïrierz'eel, Jun, In gr. %vo. Te zamen 413 Bl. ƒ 6 - :
"\^an het eerfte deel dezes werk s is op zfjri' tijd.verflag g e .
g e v e n : deze beiden bleven te lang onvermeld;, door omftar^^fh-edèn, die niet van ons rafhingen. Ziet hier>den inhoud:
•Gedachten -over het verhevene en naïve , met aantekeningen
4>ï bijveegfels; over het natuurlijk fpelen op het Tooneel; een
bijvoeg fel op het eerfte deel'; gemengelde waarnemingen, onze
taatkunde betreffende; in welke gehandeld wordt over ontkenHing
en woordfchikking, namelijk over het woordje ne , de kopi
periflg met of, over of fchoon en fchoon, geen , maar, en over
•het 'woordje dat i over terwijl, dewijl, indien , nadien, w a n Y.eer,
toen, fints , federt, gelijk , vermits, mits, of in plaats
v s a indien, hoewel, op dat, want, doch, en over oude imperativen van jonnen, doen, zien en jlaan; voorts een bij»
voegfel over ons nogthands en der Ouden nochtan; over de betrekkelijke voornaamwoorden, derzelver kenmerk en aard$ ie•genflélling der relativen en demonftrativen; die en dat geen
relatif; vsn daar; verdeeling der relativen; verklaring van
toen ; plaatfelfjke relativen; relativen , die opzigt hebben tot
den tijd; van welk en qualis; van el, al en wel; van dan
{quiatn) e z v . ; vervolgens berigt van eenige Oud - Nederlandfche overblijffelen,
gelijk van een tweede IIS van den Lee-
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kenfpiegel, van Spieghel der Sonderen, US, van Farthenopéus en Meliore, HS, en van Fragmenten uit Woydekin; verder nog een aanhang fel tot het verhandelde over de betrekkelijke voornaamwoorden, en eindelijk ;iets over de uitdrukking
van vragen.
Dit alles wordt door B I L D E R D J p K behandeld, en mea
w e e t , wat dit zegt. De man is z w a k , fin zijn kranke toeftand neemt toe:; maar zoo lang bij leeft, wil (hij nuicig zijn.
Dat weten wij van bemzelven. Dat Mj'aiiet waarlijik nuttig
geweest i s , komt van de boosheid, be't zij der tijden , het
zij der menfdhen, die geheel zijnen uitfchietenden rakker verwoest en aanhoudend vertrapt thèbben, van véór den zich inftellenden zomer zijns levens. '(Lide D . b i . 5.:) Dat *s «en bezwaar tegen de XVTIIde eenw immers? De o n z e , vojgens
D A C O S T A , wier menfchelijkheid zich zelfs t o l (laven uitfirekt, laauwer, weeker van geitel, denkwijze , gevbel mist
de energie, die zelfs het kwade van vroegere dagen beziel*d e , en zal dus nog wel laffe tranen fchreijen.over de miskenning van u i L D E R B y K ; maar, hoe haar die weekheid
tot fchande ftrekke ,men is 'bij dezelve J toch vrij vaa: de verwoestingen, die iden akker, anders z o o vruchtbaar-, nutteloos maken;-en dit is eene ware .asiraiotdiging voor nA > C O S Ï A f./. e n , ja-^ -ook voor » i L S » E « DITJQC, ZOO- hij «lie moge
behoeven: na ée^verwoesting zijns akTaers :heE& h § toehaan»,
houdend vruchten genoeg :ter,;mar3a gebragt,, zoodatanen zeg»
gen moesï, waar haalt ze 'te-nam van daan., en wij -vonden
toclj koopers in menigte., en vele eters o o k : w i j willen
maar zeggen, als de wreedheid van «vnoegere dagen B I X B E R »
D IJ K beier, heeft
nattig ie >zijn, «Jan zal de foefcbaving
van ons jonge, eeuwtje, die te week És voor zulke energie,
de vruchten van dien vertrapten .grond sfrhans nier vernielen .5
en dan is er nog kans, dat B I L D E R B I J K ' S arbeid hoogsi*
nuttig worde. Dit is toch <k ééiiige wensch.zijns barten*
Waartoe anders onvermoeid en alweder een nieuw product
van dien v emoesten akker gelevsr-d ? O f zijn er-nog ander«
redenen, o m , bij de onmogelijkheid v a n nnecig te zijn,, d*
miraculeuze vruchten van eenen akker, die verwoest en vertrapt i s , op te kweeken en aan dan maai te helpen?
D o c h , iezess der befcbaafde X I X d e E e u w ! bezüt u w OQN
deel zoo weinig energie meer, dat g e niet kunt bevatten»
dat er op zulk «en* akker nog jweleen handvol graans, fchoog
dan ook flechts ten halve gerijpt, opkomen kan, leert dit dan
a
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van B i L D E B . D i j K ( b l . 5 . ) N u , Recenfent heeft den grooten
voorraad, hier aangeboden — geconfumeerd ? Neen, want er
was veel i n , dat hij niet verduwen konde, dat hem zelfs tegenftond; maar hij heeft zich toch aan veel goed gedaan, eu
mag gaarne lijden, dat het anderen mede doen, zoo veel
oordeel des anderfcheids vootonderftellende in de mannen de
zer bezwaarde e e u w , die zich zulke geregten aanfchaffen,
dat z e , wat bun uiet bevalt latende ftaan, daarom verdraag
zaam genoegzaam z i j n , om het goede te prijzen en te genie
ten. En fchoon die verdraagzaamheid dan ook al uit den
boozen i s , zoo ver kan het geen aap van een' bulhond bren
g e n , dat die toegevendheid zelfs hun niet wil voordeelig
z i j n , die niet nuttig kunnen wezen in hetgeen zij en ande
ren van hunne foort voor hunne verdienfte houden.
Hoog- of diepgeleerd is de verhandeling over het verheve*
* e » 75 bladzijden g r o o t , en met aanteekeningen of bijvoegfels verrijkt, die niet minder de geleerdheid van den—nooit
volprezenen, of nooit genoeg geprezenen ? —!• neen, van dea
te zeer vergoodden B I L D B R D I J K doen bewonderen. B 1 L D B R D I J it komt niet tot zijn eigenlijk onderwerp, dan na
eene lange, veelbevattende inleiding, in welke hij over
het onvoldoende, wat eene kunst betreft, van de tot dus
verre door Wljsgeeren en Redenaren gegevene definitiën re
deneert, uit het onderfcheid tusfchen Dichtkunst en P o ë z i j ,
Redekunst en Welfprekendheid het nadeel der Theoriën van
dezelve aantoont, derzelver nuttigheid voor den befchouwenden en waarnemenden Wijsgeer echter toeftemmende, en de
vraag beantwoordt, op die w i j z e , zoo als bekend i s , dat
B i L D E R D i j K er over denkt, of de Wij*geerte den Dichter
niet nuttig zijn zoude? De Wijsgeerte komt e r , zoo als mea
kan denken, niet best af; doch de Wanfilozofie, niet de w a ,
re. Maar , waar beftaat die ? J a , in de valfche en gebrekki
ge fystema's, op valfche, gewaagde, zelfs onbeftaanbare gron.
den opgerigt, en kwalijk ineengevoegd. Mogen w i j , zonder
de'dikwijls reeds gemaakte aanmerkingen, die hier vallen
kunnen, over overdrevene en partijdige befehouwing. te her
halen , en op het oordeel des onderfcheids onzer lezeren ver
trouwende , de volgende vernuftige, en toch der behartiging
wel waardige, gezegden van B i L D E R D i j K a f f c h r l j v e n ? , , De
ftellaadje, zoo flecht zij i s , bevat niettemin goede fparren en
planken, in het echte woud der menfchelijkheid uitgekapt en

gezaagd, en d i e , fchoon zij op ziehzelven geen volkomen,
duldbaar of bewoonbaar gebouw maken , echter dienftig zijn
voor den bouwmeester, die zijne kunst verftaat, en hetgeen
ontbreekt bijeen weet te vinden. Voorbereidend is er voor de
wetenfehappen en kunften inderdaad v e e l , hoewel dan ook
op verre na niet in alles wêl gedaan; maar men heeft te vroeg
willen bouwen, eer m e n , of alles, wat tot de grondftof des
geftichts behoorde, verzameld had, of zich nog eene fchets
vormen konde van het voorbeeld, dat men wilde nabouwen." — Doch B i L D E R D i j K laat de geheeie Wijsgeerte
daar, e n , uit hetgeen naam en bevinding leeren, zal hij aan.
wijzen, wat het verhevene is. De zaak, door dit woord aangeduid, is alleen kenbaar in hare uitwerking, de verheffing
der z i e l ; in het eigene en innige zelfgevoel van grootheid,
die in de ziel opgewekt wordt, beftaat de onbefchrijfelijke
aandoening van het verhevene. Gelijk deze definitie, uit het
uitwerkfél genomen, wanneer eene zaak noch uit haar beftaan,
noch uit hare hoedanigheden kenbaar wordt, in eene aanteekening
gewettigd, en het onderfcheid tusfchen groot in verheven bepaald
w o r d t , wordt in de verhandeling z e l v e , uit hetgeen wij dagelijks ontwaren, de wettigheid eener zoodanige definitie o p gehelderd. Opgemerkt hebbende, dat er zoo vele verheven,
heid i s , nis er vatbaarheden z i j n , met welker aandoening geheel de innige mensch te zamen ftemt, bepaalt hij zich echter tot den Dichter en Redenaar alleen. Nu beoordeelt hij ,
wat men, op grond der ondervinding, als middelen, om hec
verhevene daar te ftellen, heeft opgegeven. Hier worden de
vijf bronnen van het verhevene, door L O N G I J N opgegeven,
overwogen, en van dezelve ten flotte gezegd: „ Geene vau
die allen is derhalve eene bron van verhevenheid , en L O N G I N U S ' leerftelfel is van grond en waarheid ontbloot."
Wij
kunnen het terftond daarop volgende, dat L O N G I N u s in
zijne verdeeling alleen beoogd heeft, dat het verhevene in
eene gedachte ( o f g e v o e l ) , die men mededeelt,beftaan kan,
en ook .onafhankelijk van d e z e , in den kunstvorm van voordragt, bewoording en klank berusten, hetwelk B I L D E R D IJ K toch ook voor waar h o u d t , — dit, zeggen w i j , kunnen wij met zijne uitfpraak over L O N G I N U S niet wel over»
eenbrengen. Op dit ftuk behaagt ons B L A I R beter; maar
wat B i L D E R D i j K verder zegt van de verfcheidenheid, die
er is in het verhevene, dat i s , in hetgeen ons door middel
van geheel het verftandelijk gevoel en de zamenftemming van
het innige zelfgevoel in onszelven verheft, en wat hij zegt
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van het misverftand hieromtrent, dat fomtljds het tegendeel
van het verhevene daartoe echter bragt, en eindelijk, wat
hij zegt tot opheldering van den grondflag van zijn b e t o o g ,
de harmonie tusfchen de verfchillende vermogens des menfchen, die zich in alles voordoet, getuigt van de diepe geleerdheid en fcherpzinnigheid des eenigfoortigen Schrijvers,
die voorts terugkeert tot de behandeling der vijf bronnen van
i O N G I N u s , met welke hij dit belangrijk vertoog eindigt.
Wij hielden ons reeds te lang bij hetzelve o p , en kunnen
zoo niet voortgaan; alleen willen wij dit ftuk ook nog om
eene en andere belangrijke,voor mensen- en zielkunde tevens
belangrijke, aanmerking aanprijzen.
De tweede verhandeling, over het naïve, is korter, maar
niet minder lezenswaardig, meer bevattelijk , en zeer onderhoudend. Men vindt er allerwegen den grooten taalkenner
in. Naif, zeer oud in de Franfche taal, maar n i e t , dan na.
dat het een kunstterm was geworden, elders overgenomen,
wordt met nativus gelijk gefteld, en van »<//,-nu né, van,
vaitre, afgeleid, en befchreven als eene uitdrukking ezv. uit
den natuurlijken aard voortkomende, en dezen oogenblikkeIïjk doende kennen, maar die geheel buiten alle kunst i s , en
die (dit durven wij echter zoo gaaf er niet bijvoegen) door
de befchaving, wereldkennis, voorzigtigheid behoord had b e .
dekt gehouden te worden; o f , korter, het is iets, waardoor
het aangeborene of eigenaardig natuurlijke zich in eenen fpreker, of bedrijver verraadt. Ons Nederlandfche aardig drukte
naar behooren voorheen het Franfche naïve u i t , e n dit wordt
thans in een geestig, eenvoudig 'en dom aardig onderfcheiden,
waarvan het tweede het naast aan het naïve komt. Die eenvoudigheid kan met verftand en doordepenheid gepaard gaan.
Zij kan belagchelijk zijn {koddig), iets listigs hebben (grap'
pig): potfig is niet op rede of uitdrukking toepasfelijk. Het
voorouderlijk aveluinig i s , wat nu bizar heet. De hier voorkomende woorden worden, zoo in den tekst, als in de aanteekeningen, taalkundig opgehelderd. Na over de twee an.
dere foorten van aardigheid en het algemeene der naïviteit
iets te hebben opgemerkt, bepaalt B I L D E R D I J K het naïve,
dat tot onderwerp eener theorie van fraaije kunften verftrekt,
tot het kinderlijk onnoozele of goedhartige, en tot het onbedrevene en zichzelve befchamende. Belangrijk is de opmerk i n g , dat de oorfprong der naïviteit van de tweede foort altijd te zoeken is in eene onvoorzigtigheid, die aan allerhande
oorzaken kan toegefchreven worden, waardoor het naïve dan

ook allerhande aandoeningen doet ontftaan; maar bijzonder
lezenswaardig vonden wij de aanwijzing, dat het naive zeer
dikwijls doorloopt onder het verhevene, of daarvoor gehou.
dene, hetwelk uitvoerig met voorbeelden wórde opgehelderd,
en dat het aandoenlijke door het tiaïf zijn zeer verhoogd
w o r d t , vooral^ ook de overweging van het onderfcheid tusfchen het naïve ven het voorwerp, dat van de voorftelling o f
wijze van uitdrukking, en dat van dén fpreker o f voorfteller
z e i v e n ; waarna de Schrijver befluit met een woord over misplaatste naïviteit, hoedanige men thans pedanterie noemen
Zoude, en die onze naburen niais heeten, doch over
welke wij toch altijd zoo heel erg alweer niet kunnen denken, als B I L D E R D I J K .
Indien de Amilerdamfche koopman
zich kennen doet door de uitdrukking: „ zoo goed als de
batik," o f onze ouderwetfche huismoeders de blozende wangen der jonge meisjes bij poffertjes vergeleken, is dat, j a ,
eene niet befchaafde naïviteit, dit zij z o o l maar domme be.
krompenheid van geest, of pedanterie, fchoolvosferij e z y .
ergert ons daarin zoo zeer niét.
Hoe B I L D E R D I J K over de iliufie op het tooneel denkt,
kan uit zijne aanteekeningen bij zijne verhandeling over bet
Letterfchrift
bekend zijn; hiermede ftaat in verband zijne
veroordeeling van het tot de iliufie betrokkene zoogenoemde
natuurlijk fpelen. ( Z i e Hekeldichten van P E R Z I Ü S . ) Over
dit onderwerp laat hij zich in dit werk ( I I , 177 enz.) hoog.
ernftig en zeer fterk weder u i t ; en wij kunnen den geest van
dit ftukje niet beter leeren kennen, dan door deze befchrijving
van den Tooneelfpeler: „ W a t m a g , o f wat moet hij z i j n ,
dan de Schilder, die , in plaats van op doelt of paneel door verwen of trekken, op de kunstftellaadje, door ftem, houding,
gebaren, met één woord door het leven z e l v e , zijne afbeelding daarftelt? Rampzalige Schilder, d i e , als de koude en
onfchilderlijke L E B R U N , voor den fpiegel zich tracht
boos te maken, of a,an het fchreijen v a l t , en dan zijn eigen
vertrokken gezigt aan Pyrrbus of Eneas, aan Kasfandra of
Elektra toeeigent!" Dit is krachtig uitgewerkt en voorgedragen. Tusfchenbeiden dwong B I L D E R D I J K ons een' lach
af; maar wij moesten ons ook wel eens ergeren over den
fcherp gispenden toon van B I L D E R D I J K ; evenwel (men gewent aan alles) niet zoo als menigeen, zijne kerkelijke regtzinnigheid met hem deelende, zich ergeren kan, als hij van
hem verneemt, dat innige Christenen, d i e , wat hun gebeurde , nooit uit hunne gelijkmoedigheid geraakten, de beste

fpelers op het Amfterdamsch tooneel waren. Wij voor ons
hebben daar niets tegen, en deelen, grootftendeels, in B I L D E R D I J k ' s overtuiging aangaande het natuurlijk fpelen —
zoo als het heet, maar hoe onnatuurlijk dikwijls! — zoodac
wij zijné voordragt hieromtrent der èrnftige behartiging wel
zeer aanbevelen , wenfchende, dat ook daardoor onze Schouwburgen fteeds beter worden, wat z i j , naar derzelver beftemming, behooren te zijri.
Het bijvoegfel tot het Ifte deel ( I I , 903) is eene korte
aanwijzing van het'onderfcheid van nuance, volgens B I L D E R D I J K , in de beteekenis en meening des f prekers, die door'
b zoo groot een ," en „ een zoo groof wórdt uitgedrukte
(Het vervolg en Jlot hierna,")

Cours préparatoire a l'étude de la Littérature Hollandaife,
par j . F R . x A v 1E R w ü R T a , alné , Avocat, Docteur'
en Philofophie et en Lettres. Liège, chez P. J. CollarJin. 8vo. X H I , 460 pag;
D e fchrijver van dit werkje, beftemd om den Zuidnederlanderen het aanleeren der Hollandfche taal gemakkelijk, aangenaam en tot meer dan btoote taalkennis te maken, is een jonge Luxemburger, een der beste leerlingen van den Hoogleeraar K I K K E R , door hier of daar via hem gepïaatfte versjes
al federt eenigen tijd gunftig bekend. Het beftaat, behalve
een avant-propos eri eène opdragt, in Hollandfché verzenj
aan de Heereh V A N H O G E N D Ó R P en K I K K E R , uit eene
Introduction , destinée a préfenter un tableau historique de ld
littérature Hollandaife ,è.n. eene korte letterkundige gefchiedenis, en, het eigenlijke ligchaam des werks , uittrekfels uit
voorname auteurs, voorafgegaan door eenig verflag van hun
perfoon én werkzaamheden, in drié tijdperken verdeeld: I.
H O O F T ,
tl.

V O N D E L ,

P O O T ,

BlLDERDIJK,
H E R S ,

C A T S ,

L A N G E N D I J K ,
FEITH,

S I N K E R ,

H U Y G E N S , A N T Ó N I D E S.
V A N

H A R E N ,

BELLAMV,

W J S E L I U S ,

STIJL.

T O L L E N S ,

III.
HEL-

V A N D E R PALM, V A N

V A N H O G E N D O R P , V A N H E M E R T . Waarna nog
eenige vertalingen van een en ander in dicht en ondicht volgen; terwijl ook hier en daar onder deii tekst woordverklaringen vóórkomen.
H A L L ,

Het ooginerk is voorzeker loffelijk; hec raiddel over he:
geheel ook wel niet kwalijk gekozen; de uitvoering in velerlei opzigt verdienftélijkj Het komt ons flechts v o o r , dat
de jongman zich van de vooropgaande letterkundige gefchiedenis had kunneü verfchotiriétk De aanvanger in onze letterkunde heeft niet «eer veelaan al de hem vreemde namen; en
hecht hij er aan, vooral die der levenden, dan lodpt hij gevaar, om al dadelijk een* fcheevën, bekrompen kijk van heè
geheel te verkrijgen, èn met partijdige vooroordeelen opgepropt de nieuwe baan tè bewandelen; De allerkundigfte toch
en onafhahkelijkfte van vreemden invloed IS, onzes achtëns,
buiten ftaat, êene goade gefchiedenis der létteren van Zijnen,
tijd en land te fchrijven. Hoe zal het dan een jong mensen j
federt weinige jaren Nederlander,
6n groötehdeels door dert
bril van zijnen leermeester, anderdeels door tijüe eigéné
zwakke oogen, of Zelfs döot die van andere fehrijvérs, moe*
tende zien? Waarom zich althans iiiel bij algemeene omtrekken bepaald, en vervolgens dadelijk overgegaan tot de UittréÜ4
fels, waarbij men hem ligt de vrijheid kon vergunnen, Vari
zijne gekozene auteurs, Zonder van anderen të fprekén, I I
dat goede te z é g g e n , welk Z i j , öp-ZiCHzélvê befchouwd ,êri
Zonder onregtvaardige vergelijkingen, rnógten waardig z i j n i
Indefddad, het jammert o n s ; dat de Meer k i r i k g ü : zljhèft
waardigen leerling van deze zonde der jeugd, deze belagchë.
lijke zoo w e l , als gevaarlijke Betweterij, niet hééft kühnéÜ
terughouden. Zöo de jongman waarlijk Hollandsck letterkundige Wordt, Zal hem dezelve eenmaal Zeker berouwen, Sötri.
tijds kent h i j , Zöo het fchijnt, zijne lieden niet eens bij
naam;
Wie is b . V . S C H R A E Ö B R ? Wie A w r o N i r J B e
V A N D E R D O E S ? enz. Er zijn ook rtög al vrij w a t , juist
niet te bevreemden fouten in het liottandich iiigefflopen;
Over de rangfchikking teil aanzien der gemakkelijkheid * in
eene noot aangewezen, willen Wij het odrdéèl iijner örideri
vinding wel vertrouwen, hoe vreemd het ons in fomraige ö p zigten ook voorkomt. Vertalingen van de Heerén R A ó ii it
e t i L O U M Y E R zijn den lezer reeds vföegef voörgekorrién^
en verdienen allen lof.
Ook wenfchen w i j , na de gedane waarfchüwing, van harte t
dat des fehrijvérs doel moge bekroond, worden.
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wee lijvige boekdeelen
. ! " zeiden wij bij d e a a n .
kondiging van deel I en I I , op dat oogenblik niet bedenkende , dat de reizigfter nog naauwelijks ter halver wege geko^
men w a s , en zelfs Rome niet bezocht had — of inisfchien,
wij weten niet meer waarom, denkende, dat zij hare reis
niet verder zou voortzetten. Ziehier dan nog twee niet mindere wigtige boeken! Doch ons oordeel over het werk verandert hiermede niet. Het is zoo aangenaam gefchreven, z o o
vol afwisfeling, zoo rijk in zaken, zoo uitnemend in oordeel
en fmaak, ten aanzien van vele zaken, dat de uitvoerigheid
niet ligt iemand hinderen zal. Inderdaad, wij moeten hulde
doen aan de vrouwelijke bekwaamheid. Eene vrouw deed
Duitsehland aan de Franfchen kennen, zoo als ligt geen ander dit had kunnen doen, en eene vrouw fchilderde eerst
Frankrijk en de Franfchen en daarna Italië en de Italianen
met eene levendigheid en kracht voor hare Britfche hndgenooten af, w e l k e , fchoon ze niet algemeen behagen mogen,
zeker eiken befchouwer moeten treffen en wegliepen. Onze
dames hebben het nog z ó ó ver niet gebragt, daar V A N
M E E R T E N hare reizigers, die ze wel niet altijd zelve vergezelt , binnen het Koningrijk der Nederlanden bepaalt , W Ï T >
T E N ISA C H ons niet dan Grieken in hare aardige fpiegeltjes
laat kijken, en de nog niet weer verrezene W O L F F flechts
landgenooten en vaderlandfche huisgezinnen, maar met eene
fikschheid en bevalligheid teekende, die haar voor niemand
doet wijken. Onderttisfchen willen wij niet zeggen, dat eene
zekers woordenrijkheid, voorbarigheid en drift de Lady niet
fomtijds van het fpoor doet hollen. De geleerde vertaler heeft
hier en daar hare aanhalingen uit de oude gefchiedenis moeten verbeteren. En had hij dit van zijne taak g e a c h t , hij
Zou hare oordeelvellingen omtrent het een en ander, daarin
voorkomende, even min onaangeroerd hebben gelaten. Over
den Godsdienst gaat dit ook zoo verre, dat men er moeijelijk van zwijgen kan — als z i j , bij voorbeeld, beweert, dat
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fledhts ééne, zeer fchdöne piégtigbeid door onzen £aligma.
fcër nagelaten i s , ómdat Hij den Doop 'nooit zelf bediend
heeft. Maar,Hij heeft toch gezegdt „onderwijst alle v o l k e n ,
dezelve de-opende ?' en waarom is dan deze plegtigheid j op de
regte wijze bediend, minder fchoon dan de andere, of wae
blijft ook hier ó v e r , wanneer de ouwel door één afzonderlijk^mensch, misfchien aan zijn huis, genoten wordt? Trouw e n s , hare fllozofle is veelal dié van den dag, en hét Ube*
railsmus met het g o e d e , maar ook met het kwade daaraan
doorgaans verknocht. De oude Rotneinféhe helden , eenmaal
z o o vergood, de R U M A ' S , de groote Konfüls en Dicta,
tors, met den ganfchen PatriciFchen ftarri van onfterfelijké'
patriotten, ontvangen menigmaal bloedige flagén; gelijk d ë
menfchen gewoon Zijn van één in een ander uiterfte té Vérvallen, en nu bij ééne partij, v o l k , tijdperk ent., dan bij
eene andere de zuiverfte deugd en grootheid of alles tegengeftelds te vinden;
Maar laat ons den lezer eër éehig Verflag van hét b e loop g e v e n , hier en daar iets aamlippende, dat h e t belangrijke en fraaije des ganfchen werks min of meer doét kenrieiU
De reis gaat nü vooreerst Van Flóren&t, waar wij haar liéten, naar Rome, waarbij in één Hoofdfluk d e weg > iri eert
Ilde Rome z e l f , III, een géfcbiedkundig üverzigr, IV. wêêf
Rome,Y,. iets over de fhtistiek van den kèrkelijken ftaat; érj
V I . iets nopens de wetten desZelven d e n inhöüd tiitmakerrj
vervat in het derde deel.
„ Hóe Verder men op dén w é g van Florence naar Rbüiè
k o m t , hoe meer de landftréek een Italiaansch karakter iiti»
fieemt. De zon en de kerk doen hare indrukken met thee?
kracht gevoelen, naarmate men het Zuiden en dén St. Pieter nadert. De ellendige herbergen Zijn nóg riagenoeg èöi)*
danig, als zij reeds waren, toen H O R A T I U S bij den haard
der vochtige kamer van zijnen hospes van Terraeihd vari
koude b e e f d e , óf toefi E V E L I J N eenen Kardinaal ontmoette f
die als een Arabisch opperhoofd reisde, daar hij zijn b e d $
zijne keuken en zijne meubels, op muilezels geladen, m e t
zich voerde."
Inderdaad, dë verwonderlijke fchööniléid dér landftréek, in*
dit eerfte Hoofdfluk befchreven, vormt met de ellende dér'
Jnwoneren , de misbruiken én al de vrtichten des bijgeldöfg
een allertreffendst contrast, en té regt zwaait de fchrijffiéf
U 2

nu en dan den geefel tegen eene herftclling, die de luiheid en
rooverij meest van alLen begunftigt.
„ Niets vermeldt in Rome de dagen van deszelfs woeste
vrijheid, niets deszelfs fchitterende onafhankelijkheid: deszelfs
oudheden zijn, in vergelijking van andere, van een' zeer
nieuwen datum, en de weinige fragmenten van ruïnen, welke
deze ftad oplevert, verheffen zich te midden der puinhoopen
van de monumenten harer misdaden en zedebederf, harer vernedering en flavernlj, als gebouwd in eeuwen, waarin zij
berucht was wegens hare fnoodheid en de dwingelandij harer
tirannen: „zelfs de grond is van gefteldheid en van karakter
veranderd. Het paradiji van Latium, het Latium van V I R G I L I U S en P L I N I Ü J , is eene pestige woestijn.
Lavinium
is het graf van deszelfs bewoners, die van honger ilerven,
als de befraetting hen gefpaard heeft, en de poort van Ostiais eene verzameling van verpeste holen, welke den galeiboe»
ven tot een verblijf, of den moordenaren tot eene fchuil»
plaats verftrekken."
Ondertusfchen levert ons dit jammerlijk wrak van vervlogene grootheid, onder de pen der Lady, zeer veel treffend»
en merkwaardigs, alt ook fchoons o p ; gelijk ieder ligc
begrijpt.
„ Paus N I K O L A A S II was de eerfte, die de huisfelijke
rust der kerkelijken ftoorde, w e l k e , tot de helft der elfde
eeuw t o e , in den echteftaat hadden geleefd: maar voor den
minnaar der Gravin M A T H I L D E , voor G R E G O R I U S V I I ,
wiens ongeoorloofde liefde voor de fchoone en magtige heerfcheres zoo veel ergernis gegeven had, was het bewaard,
der natuurlijke vrijheid van de geestelijken den laatften flag
toe te brengen, door hun bet huwelijk onvoorwaardelijk te
verbieden."
Dit voldoe als een ftaaltje van de piquante gefchiedpen der
Lady, die bijna in een' dolk verandert, wanneer z i j , aan het
einde van haar overzigt komende, de Mogendheden in het
algemeen, en Engeland bovenal, teistert over hunne bemoeijingen met de Italiaanfche zaken, en over hun aangehaald g e .
voelen, dat er, om de verledene onheilen te herfiellen en toekomende te vermijden , bloed moet vergoten worden.
Gedurende den paaschmaandag worden al deze feestelijk,
heden door eene algemeene vlugt gevolgd. Bezorg mij een
jaard! mijn Koningrijk voor een paard! is de kreet, welken
men overal hoort."
Dus eindigt zij de befchrijving dier b e .
n
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doelde feestelijkheden te Rome, van welke wij geen uittrekfel kouden maken, veel min een enkel tooneel afzonderen,
in ftaat;om een denkbeeld van de pracht, het g e w o e l , het
wonderlijke der opeiibare godsdienstoefeningen, vóór en op
paaschdag, in die ftad te geven. Hec hart fchijnt er wel
minst in te deelen; en de meeste en beste plaatfen bij elk
fchouwfpel zijn veelal door nieuwsgierige vreemdelingen,
vooral Engelfchen, b e z e t , d i e , na den afloop van alles ( v o l 
gens onze aanhaling) weer heengaan, om andere nieuwe en
vermakelijke dingen te zien. Het geheel is dubbel waardig
gelezen te worden.
yi Sedert de herftelling van den Paus, heeft men eene perfonele- belasting, onder den naam van focativo (belasting op
de fchoorfteenen) geheven j doch op de deuren en venjlers
is er geene gelegd. Van de lucht worde dus zelfs te Rome
geene belasting opgebragt: deze echt wijsgeerige bron van inkomften, de moeder van den typhus en der morfigheid, was
ongetwijfeld eene voor onze tegenwoordige Gouvernementen
befpaarde* weldaad." Wij twijfelen,-of nog wel iemand on.
zer landgenooten deze nieuwe belasting uit dat oogpunt be
fchouwd heeft. En had de fchrijffter'aan de hutten gedacht,
waarfchijnlijk in haar vaderland rijkelijk gevonden, waar men
van geen' fchoorfteen weet , en dien, om hec bezwaar daar
op , te minder zal maken, zij had welligt de betere wijsheid
van den Opperpriester mede niet geprezen.
„ Romes ellendig wetboek, (uit elk tijdperk, van de onbefchaafdfte tijden der Republiek af, tot de laatfle bedorvene eeuwen van het einde des Keizerrijks t o e , van de woest
heid der Noordfche overweldigers af, tot het tegenwoordig
nietswaardig Conclave t o e , bijeengeflanst) dat met uitfgraken
en uitleggingen overladen en door gunst o f omkooping ge
wijzigd wetboek levert, z o o wel in de theorie als in de
praktijk', het üechtfte ftelfel van regtsgeleerdlieid o p , dat in
een Christenland in gebruik kan zijn."
r

llet

vervolg en (lot hierna.')

Over de zedelijke verbetering der Misdadigers. Uit het Hoogduitsch van F . w. V A N H O V E N , Koninkl, Beijersch Op
per - Medicinaals aacl. Met eenige Aanmerkingen van den
Veriaier,
en een Nafcht'ift van Mr. H . w . T I J D E M A N ,

Prof. Juris aan de Universiteit te Leiden, ens. Te Haar*
lem, bij de Wed. A . Loosjes, P z . 1824. In g r . üva. 177
Bl.fi-50,
H e t is vreemd, dat dit lezenswaardig boekje, waarvan een
pnzer beroemde Hopgleeraren de uitgave bezorgde, ons zoo
•laat ter hand k w a m ; te meer, daar de oprigting van het Genootfchap ter zedelijke verbetering der Gevangenen er van
Izelve de aandacht op moest doen vestigen. Het vereische
geene verontfchuldiging , dat de fchrijver Geneesheer i s ; want
f"eze heeft, zpo wel als de Geestelijke, wel de meeste gelegenheid, om het inwendig beftaan der menfehen te leeren
kennen, daar hij pok niet zelden de zielen en négligé, ea
buiten (har, tot veinzen, kan zien.
De lezenswaardige inleiding geeft het doel des fchrijvers
pp; eene aanwijzing namelijk, hoe ook de flraffen, die op de
overtreding der wetten gefield zijn, bevorderingsmiddelen der
zedelijkheid worden kunnen, niet alleen voqr het, volk, maar
ook voor de misdadigers zelve.
Het eerfte deel handelt dan
fV-er het doel der criminele ftraffen in het algemeen $ het twee*
de, over die ftraffen , als middelen ter verbetering in het bij'
konder., en dit loopt in drie hoofdftukken af: over de ftraf*
yttftin zelve, de toepasfing der ftraffen, en de voltrekking der
firaffen.
De kundige vertaler, bij den Hoogl. T I J D E M A »
peltend, beeft het werkje met eerie en andere Aanteekening
verrijkt, waarin hij dan ook . °f dan den fchrijver te regt
Wijst. Een Nafchrift van T ^ D E M A N geeft aan het boekje
goedgn lof, met aanwijzing, waarin het zijn Hooggel. mind e r , maar o o k , waarin het hem vooral bevalt. Dit laatfte is
in het bijzonder het geval ten aanzien van het affchaffen der
doodftraf en het wenfchelijke der Jury. De Bij voeg fels-zijn:
egn verflag van den Regtsgeleerde D U M O N T te Geneve, uit
naam eener Coinmisfie over het of' en inrigten eener nieuws
Strafgevangenis,
waarbij eenige Aanteekeningen van onzen
Hopgleeraar; terwijl alles befloten wordt met het opnemen
yan een ftuk j e , over de zedelijke verbetering der Misdadigers, uit het Mengelwerk van de Leidfche Courant van 1
$#aart 1824.
n u

:

Wij meenen, dat allen, die in het gewigtig
lang (lellen, (en wie doet die niet?) Prof, T I J
yeïfehuldigd zijn voor de verzorging van dit
ichrift in onze Nederlandfche taal, en voor

onderwerp beD E M A N dank
belangrijk gehetgeen hij er
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heeft bijgevoegd. — Volkomen zijn wij het met den fchrfjyer eens, dat vooralsnog de uitgaven waarfchijnlijk te groot
zouden z i j n , om bij iederen Staac de herfchepping der tucht-

huizen in opvoedingsgejlichten vo.or de misdadigers te mogen
verwachten; dat men inmiddels, tot zoo lang, flechts doelmatig z ö o veel moet doen als men k a n , en dat hiertoe voornamelijk in aanmerking k o m t , dat men inmiddels z o r g e , de
misdaden, zoo veel mogelijk, voor te komen, hetwelk alleen het uitwerkfel kan zijn van eene goede volksopvoeding.
„ E u " (helaas! wij vreezen, het is waar) „ h e t moet,"zegthij j , met de opvoeding der jeugd flecht gefield zijn, waar
zich geene betere vruchten voordoen, dan de tegenwoordige
oplevert.-' Wij zijn geenszins blind voor de groote verbeteringen , welke wij te dezen, vooraf- onder o n s , in onzen
leeftijd mogten z i e n ; maar erkennen echter, met den fchrij-

ver, te vreezen, dat het emoJUt mores nee finit esfe feros van
het didicisfe fideliter artes bij ver of na niet z ó ó n o g , als een
gevolg dezer verbeteringen, in het oog v a l t , als wij dat z o u .
4en Wenfchen. „ D e veelwetende jeugd heeft een zelfwaan
yerkregen, dien men nimmer nog in zulk eenen graad befpenrd e , en een' z o o aanmatigenden en bedisfenden toon aangenomen, die een verftandig mensch on verdragelij k i s . " J ï n als
dan deze aanmatiging, bij niec weinige jonge lieden, „ mee
eenen graad van onzedelijkheid gepaard g a a t . " . . . . ; maar w i j
willen den fchrijver niec verder affchrijven, om niet den
fehijn te hebben, alsof wij hec hielden mee zekere welbekende Ridders van den Domper, die wij verfoeijen. Hier,
intusfehen, trok de fchrijver, die ook geenszins de goede
zijde der tegenwoordige opvoeding over het hoofd z i e t , bijzonder onze aandacht.
Wij bevelen het vooral ter behartiging ook van opvoederesfen van dat gedacht aan, „ hetwelk
zich vormen moet tot huisfelijkheid, tot eene waardige echtgenoote , eene deugdzame moeder, tot eene verftandige, fpaarzame en ter befturing eens gezins bekwame huisvrouw. Maar
hoe kan zij dat, war/neer zij den fnel voorbijvliegenden tijd
harer opvoeding befteedt aan oefeningen, die voor het andere
gedacht beflemd zijn ?" enz. enz.
De fchrijver en wij zijn de eerden en éénigen niet, die

hierop wenken; maar quod numquam fatis discitur, numquam
[atis dicitur. Tantum, voor ditmaal evenwel.

Notice fur le chef-d'oeuvre des Frères V A N E Y C K etc. Dat
is: Verhandeling over het meesterjluk der Gebroeders V A N
E Y C K ;
uit het Hoogduitsch vertaald en met onuitgegevene
aanmerkingen over het leven en de werken van deze beroemde Schilders vermeerderd door L . D E B A S T , Secretaris der Koninklijke Maatfchappij van fchoone Kunjlen te
Gent, en Correspondent van het Nederlandsch Injlituut.
Met Platen. Te Gent, bij de Goefin. Verhacgfie., 1825.
In gr. §vt. 90 Bl.
In den vorigen jaargang van dit Tijdfchrift, bl. 6 1 8 , kondigden wij , met weinige woorden, een Latijnsch Lofdicht
van den Ridder C A M B E R L Y N ter eere van H U B R E C H T
V A N
E Y C K aan, en betuigden toen, ter loops, onze verwondering, dat de uitvinding van het fchilderen met olieverw
in hetzelve aan dezen ouderen broeder werd toegekend, terwijl de algemeene overlevering dezelve toefchrijft aan J A N
V A N E Y C K , gewoonlijk J A N V A N B R U G G E genaamd, en
fommigen zelfs, op niet verwerpelijke gronden, meendea,
dat deze fchilderwijs reeds vroeger bekend was, en men aan
V A N E Y C K alleen derzei ver wederinvoering of volmaking te
danken had. Deze vlugtig ter neder gefchrevene woorden
gaven den Heere D E B A S T aanleiding, om ons het onderhavige werkje toe te zenden, vergezeld van eenen beleefden
brief,in welken hij de verdediging van het gevoelen van den
Heer C A M B E R L Y N op zich neemt, die in dezen niet anders gedaan had, dan datgeue in Latijnfche verzen te. bezin,
gen, wat D E a A » T in Fransch proza vroeger meende bewezen te hebben. Doch wij moeten opregt betuigen, in dit
boekje eigenlijk niet datgene gevonden te.hebben, wat wij in
hetzelve verwachtten. Hec bevat eene keurige befchrijving
van het door H Ü B R E C H T begonnen endoor J A N V A N
E Y C K voltooide altaarftük der voormalige St. Jans, thans St.
Bavo's kérk te Gent, vertaald uit hec Duitsch van Dr. W A A G E N , en een aantal belangrijke aanmerkingen en bijvoegfelea
van den Heer D E B A S T , deels tot de uitvoering van dit
kunstftuk, deels tot deszelfs gefchiedenis en lotgevallen
betrekking hebbende. Wij vinden hier bewezen, waaraan,
nooit iemand twijfelde, dat H O B R E C H T V A N E Y C K met
olieverw gefchilderd heeft; maar befefién daarom nog geeus-
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2ins de geldigheid der gevolgtrekking, dat hij zulks het eerst
zoude beproefd hebben: zijn broeder, fchoon eenige jaren
jonger, konde hem hierin ligtelijk zijn voorgegaan. Doch
het is hier de plaats niet, om ons in dit gefchilftuk te verdiepen, even min als in dat meer gewigtige, of er niet reeds
vroeger met olieverw is gefchilderd geworden, waaromtrent
de Notice geheel z w i j g t , maar dat de Heer D E n A s T in zijnen
brief, op verfcheidene gronden, geheel ontkent. Indien het
waar z i j , dat C E K M I N O C B N N I N I , die zijne Verhandeling over het fchilderen in 1437 eindigde, in dat werk met
ronde woorden z e g t , dat de kunst, om met verwen, in lijnolie gemengd, te fchilderen, toen in Italië reeds algemeen
bekend . w a s , en daaromtrent de noodige voorfchriften geeft,
gelijk wij zulk*.in het. verflag van den Heer Q U A T R E M E R B
DE Q U I N C Y
over dat werk gelezen hebben, dan is het g e fchil beflist, en A N T O N E L L O V A N M E S S I N A , die eerst
in 1445 het geheim der V A N E Y C K E N naar Italië zoude
hebben overgebragt, een fabelachtige postillon de couleurs.
Doch wij meenen reeds genoeg gezegd te hebben, om en
aan het publiek en aan den Heer D Ë B A S T ta bewijzen, dat
wij onze beweringen, hoe ook ter loops nedergefteld, nooit
zonder genoegzame gronden aanvoeren; en dit is voldoende
voor ons tegenwoordig oogmerk, dat niet zijn kan, om een
der duisterfte punten uit de gefchiedenis der uitvindingen te
willen ophelderen ,door al bet voor en tegen naauwkeurig met
elkander te vergelijken en te wegen. Intusfchen danken wij
den Heer D E B A S T hartelijk voor zijn toegezondengefchenk,
(het flukje omtrent A N T O N E L L O V A N M E S S I N A is niet
ontvangen) en verblijden er ons over , dat in de Zuidelijke
provinciën zulk een lofwaardige ijver heerscht, om a l , wat
betrekking heeft tot onzen nationalen roem, op te frisfchen
en levendig te houden. Waar mannen als D E B A S T , die met
eene uitgebreide geleerdheid keurigen fmaak en gezonde oordeelkunde vereenigen, zich aan zulk een edel doel toewijden, daar heeft men regt, om de rijpfte en heerlijkfte vruchten te verwachten.
St.
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verlegen, wat wij zeggen zullen van dezen nog

onvoltooiden roman; en wij zouden de waarheid t e koré
doen, zoo wij verklaarden, dat zij ons tot nog toe evenzeer*
beviel als vroegere, die. ons van dezen fchrijver ter hand
kwamen. Onfchadelijk is zij wel, en wij zien ook hier wéder 's mans menfchen- en wereldkennis, eh de fikfche hand ,
waarmede bij zijne karakters teekent;ook is de plaatsbefchrijving doorgaans meesterlijk. Maar wij vindeh het verhaal eenig.
zins langwijlig. Hoe éénig in zijne foort het karakter der waar'
din van den ouden tijd is, waarmede het verhaai begint, het
is vrij lang gerekt; zoo ook mede zeer uitvoerig de berigten
van het weinig bêtéekenend gezelfchap der badgasten aan d é
St. Ronan's. bron, in het Hotel de Vos, niet ver van het
fladje Marsdoorn, (een verdichte naam.) Het tooneel is i n .
tusfchen wederom Schotland; en het zonderlinge, oudruwë
en nog maar weinig in befchaving gevorderde Schotland moge in eenen en anderen en eenen derden roman behagen, maar
het fpreekt van zelve, dat men ons ook wel met de taferee.
len van-zoodanige Schotfche zeden overvoeren kan.
Sommige trekken, nu en dan, en' onverwachte opmerkingen, als b. v. de volgende, bevredigden ons weder met het*
voor ons, over 't geheel genomen, niet zeer vermakelijk
boek: „ Bij deze gelegenheid kunnen wij niec nalaten dé
% aanmerking te maken, dat een onbedachtzame babbelaar ia
„ een gezeïfchap, gelijk een drukke en woelige bedrijfal in
5, een gedrang, behalve den last, dien men in andere opzigj , ten van hem heeft, eeuwig en altoos langs teedere punten
f, fchaaft, en het gevoel van zijne medemenfchen kwetst,
„ zonder het te weten, o f er zich aan te Moren."—^ De tijd
verandert alles rondom ons; en waarom zouden liefde e ö
„ vriendfchap een langer aanwezen hebben, dan onze wonin.
^ gen en praalgestichten?" Meerdere zoodanige trekken ert
•wendingen, die Ons troffen, hadden wij aangeftipt; maar wij
houden die, uit gebrék aan ruimte, terug.De gefchiedenis in den roman is ingewikkeld genoeg, en wij
Zien nog niet, hoe dezelve zal afloopen. Thans is de beminde*
om welke zich alles wel draaijen zal, zonderling, geheel niet
wei bij 't hoofd, in veie opZigten echter lief, innerlijk goed j
en de lezer fielt in haar met aandoening belang. Zij is thans
in den moejjelijkften drang, door haren broeder aangezet t o t
het huwelijk met eenen Graaf, dien de lezer kent als een
verachtelijk man. Met dezen is zij reeds vroeger per abuif
5

i5

gehuwd, maar door zijn laag bedrog,aan zijnen eigen* broe.
der gepleegd, die hem betrapte, juist toen het gehuwde paar
uit de kerk kwam. Dadelijk was de bedrogene ontvlugt.
Ook de broeders finds jaren gefcheiden. Nu is ook de bei
drogen waardige broeder in den omtrek. Alles loopt daa
misfchien nog uit op een' broedermoord!

De kluchtige Avonturen van L A U R Ë N T I Ü S G I F F A R D ,
ten .tijde der Franfche Omwenteling. Door L . n. P I C A R D *
Lid der Franfche Akademie. II Deelen, Uit het Framck
vertaald. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1825*
In gr. tivo. Te zamen 785 Bl. f 7 - 20.
"Wij herinneren ons, boe de fhiderende jeugd, ten tijde
van L O D E W I J K N A P O L E O N , alhier zich vermaakte met de
afbeelding van eenen molen, die met alle winden woei, en oroj
vaderland had toen ook , helaas I aanbidders genoeg van de op
gaande zon. Maar, zoo ergens, vond en vindt men dit volkje
in groot aantal in Frankrijk, onder allerlei flag van menfthen, vooral in de dagen der omwenteling, toen de gebeurtenisfen zich telkens afwisfelden, en het voor het eigenbelang
waarlijk moeijelijk w a s , te weten, waaraan het zich houden
moest. Wij denken, het ging velen niet beter dan L A U R E N T I U S G I F F A R D .
Velen ging het voorzeker nog er*
ger, die loon naar werken ontvingen; doch fommigen hielden
zich verwonderlijk ftaande bij iedere wenteling. Enkelen ge
lukte het, hunne fortuin te maken op deze verachtelijke en
glibberige baan; en zij hebben geene andere beftraffing, dan
die van hun geweten, hetwelk hun hunne gebeele karakter
loosheid en laagheid op het grievendst verwijten moet. G 1 F*
F A R D eindigde, gelijk de meesten, waar hij begon. Als paruikmakersknecht was hij zijne loopbaan begonnen, en hij
bragt het eindelijk — in een Armhuis. N u , hij was ook,
bij al zijn kruipen, vleijen en wentelen, menigmalen in de
hoogte en in de laagte geweest, nu eens rijk en fchitterend,
dan weder arm en van allen verftooten ; eens zelfs lid van den
Raad der Vijfhonderden, en daarna weder gedaald tot den
bedelzak. Het is kluchtig, Ymans draaijerijen en avonturen
te lezen, en niet de zijne alleen, maar ook die van menigerj
anderen, met welken hij in aanraking kwam. Bij het algemeene dezer verachtelijkheid in de toenmalige Franfche we»
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reld, welker zeden ons hier naïf geteekend worden, ver*•
poosc men met genoegen in de ftille woning van den eerlijken , zichzelven gelijkblijvenden en vergeten ambachtsman ,
wiens ftandvastige en eerlijke beginfelen ons min of meer we*
der verzoenen met de ligtzinnige natie, die Europa, en ons
ook mede, zoo veel. onheils brouwde. De karakters zijn natuurlijk en naar het leven geteekend, en de gefprekken zijn
onderhoudend en geestig* Behalve de vignetten op den tit e l , is ieder deel nog met eene zeer goede plaat voorzien^
Wij durven dit werk alzoo w e l , als eene onfehadelijke en
onderhoudende lecture, aanprijzen.

Godvruchtige Spreuken van J. c. L A V A T E R . te
Utrecht,
hij J. van Schoonhoven. 1825. In lümo. 107 Bh f : - 404
W i j ontvangen geene aanwijzing, door wien en uit welk
der vele werken van den waardigen man deze Spreuken verzameld zijn. De liefhebbers van L A V A T E R ' S gefchrifcen,
intusfchen, herkennen hem bij dezelve gemakkelijk. Men
z a l , ook zonder dat wij bet zeggen, gaarne gelooven, dat
hier veel goeds en voortreffelijks, ftof tot nadenken a l z o ö ,
geleverd wordt.

JJe Sehilderijkijker met zijne Kinderen; vervat in twaalf Onitrekplaatjes,
meest naar het beroemde Prentwerk, bekend
onder den naam van het Parijfche Mufeum, gefchikt oni
den fmaak voor kunst in kinderen op te wekken. Te Amflerdam, bij 1 1 . J . Berntrop. 1824* In limo. 27 Bl. f :-QO*
H

l j zijn zeer vele kinderboekjes ter bevordering van het
zedelijk goede; dit nu moet den fmaak voor het fchoone sax*
men en opwekken. De fchrijver heeft zich voor de vader,
landfche jeugd tot vaderlandfche fchilders bepaald. Zijne keuze w a s , dunkt ons, g o e d , e n , vooral indien de lieve jeugd
een' goeden teekenmeester heeft, zal haar dit boekje aangenaam en nuttig zijn.

N o . I I I , Boekbefch. bl. 1 2 6 , reg. 10 , flaat: zoogenaamde
Latijnfche taal, lees: talen. B l . 1 2 8 , reg. 13 v. o . : claves,
l e e s : clavis. B l . 1 3 0 , reg. 1 1 : Rozen in '/ Bozen, lees: Roun
yn V botin. Aid reg. 22 : Jeam, lees: jearn.

BOEKBESCHOUWING.
$)è Heilige Schrift'&H des Nieuwen jfefbonds, getrouwe*
lijk overgezet ten dienfie van hm, die met hei 'oor*
fpronkclijk taaleigen niet bekend zijn en dezelve echter , zonder geleerde uitlegging , wenfch'én'tev'erftaani
Te Amjlerdan$ bij de Gebroeders Diederichs. 1 8 2 5 .
In 8vo. De beide Stukken XXVIII en 392 Bl. f 4 - 4 0 .
1

9

D i t werk heeft, zoö véél hét gëheele eerfte ftuk betreft , (warit het is in twee (lukken verfchenen , waarvari
het eerfte de vijf gefchiedkundige boeken des N . V . , het
tweede de overigen behelst) eené zeer uitvoerige beoordeeling gevonden in de Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfchappen, XIII. 6. bl. 867—926. Tot de vier Evangeliën zich bepalende, heeft het de Recenfeht ooi der Re»
tenfenten reeds behandeld bij de opening dezes jaargahgs,
én daartoe 35 bladzijden befteed. De Heller dezes verllags
heeft het een en ander gelezen, en acht zieh nu van,
anders onvermijdelijke, uitvoerigheid ontflagén , dié, hoe
ook befnoeid, en geene uitvoerigheid mogende heeten,
In vergelijking met züllfe beoordeelingen befchouwdj echter vaak te groot nog is voor dit Tijdfchrift. Beide beoordeelingen — wij mogen niet anders zeggen — leeren
dit werk kennen, zoo als het waardig i s , en de lezer van
dit Tijdfchrift friag hier geen ander oordeel vinden. Hij
toetfe het, en oordêele zelf 1
Wij hebben ons verwonderd over de verfchijning van
dit werk, en nu bedroeven wij ons. Onze Staten - over'
zetting hebbe de fout, dat zij te ha aan het oorfpronkelijke ^blijft; die fout is oök hare deugd. Het zij öok zoo —
geen Gereformeerd Leeraat ontkent het — dat de invloed
der ongelukkige twisten, die, ten tijde harer geboorte,
de Protestanten verdeelden, eene voorname oorzaak is van
verkeerde vertaling en aanteékening, hier eh daar (*);
1

fj*) Zie Aanwijzingen Aangaande het gebruik van den Bi bij w. V A N V L I E T , 1820.
BOEKBESeiI. 1 8 2 6 . NO. 5«
ö
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behoudens dit alles , is zij •verftaanbaar genoeg voor hem ,
die haren inhoud beoefent, door welk woord hier meer
verdaan worde dan verftandelijke ftudie. En hoe vele
hulpmiddelen zijn er, voor die ze gebruiken wil ? In dcrzelver groote menigte onderfcheiden wij altijd gaarne den
arbeid van I J . V A N H A M E L S V E L D . Opzettelijk wordt
deze hier genoemd, die , in bet uiterfte gevallen, tegen
over de Staten-overzetting
liggende, en te Westersch,
(hetgeen echter minder het N . V . dan de Oosterfche
Poëzij in het O. V . raakt) grootere verdienden aan die
gebrek paart, en meer nut gedicht heeft, dan ontelbare
gefchriften over den Bijbel, hoezeer door verlichte Theo
loganten bezorgd ( * ) , en van welken het gebrek door on
zen V A N D E R P A L M zoo heerlijk is vergoed. Neen,
wij hadden geene behoefte aan beteren (?) arbeid, en het
godsdienstlievend publiek konde het best doen met het
geen voorhanden is.
Maar, de verwondering is fpijt en droefenis geworden,
na de lezing van hetgeen die natuurlijke verwondering
moest opheffen. De invloed van het fystcma is te ken
nelijk in elke Bijbelvertaling!; hierop zal wel eene eerfte
redengeving nederkomen: dit pasfen wij niet algemeen
toe. De getrouwheid aan de letter waarborgt ook hier
tegen gevaar, al ware die getrouwheid te groot. Die in
zijne taal leest, wat er in het oorfpronkelijke ftaat, kan
dan toch betcekenis en zin bepalen, mét zijn gezond menfchenverftand. — De Bijbelverfpretding (dit fchijnt eene
tweede reden te zijn) geeft eene vertaling in handen,
die niet overeenkomftig het taaleigen der volken is. Maar
wij hebben, waarlijk, hier ook geene Bijbelvertaling con
form het idiotisme ezv. der verfchillende natiën. E r g o ,
die zwarigheid (eens toegedaan) blijft. — Eene derde re
den is de verwarring, in welke de vier Evangelieberigten den lezer brengen, en in plaats van welke men
hier één Evangelie krijgt, geordend (alsof er nooit over
de moetjelijkheid en waarfchijnlijke onmogelijkheid der
Harmonie een woord gebruikt ware) zoo als men dat,
zonder bewijs, verkiezen moet aan te nemen. Hoe erg
(*)

Y P E Y ,

Kerk. Gefch. der XFMde Eeuw,
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inöet dit anti - Protestantfche hero mishagen, die alzoo hec
voortreffelijke inwendige bewijs voor de geloofwaardigheid
der Evangeliebefcheiden weggeworpen ziet, over hetwelk
z i c h , nog onlangs, een der bevoegdfte oordeelaars zoo
belangrijk verklaarde (*) ! — Eene vierde reden ligt in de
fpotterfiij mét onzen antieken Bijbel. Maar — watfchaads
de die? Hoe kan men haar beletten? Voorzeker niet dooif
eene infchikkelijkheid naar haren fmaak. Als de fpottemij
teruggehouden wordt bij gemis van het eerbiedwaardige $
en de verachting, o f minachting, van het tot het Haar ge-*
wone verplooide vervangt hare plaats, is het dan beter?
De vier Evangeliën dan tot één gebragt zijnde * worden^
na het tweede boek van Lukas, de Apostolifche Brievert
gerangfchikt. Zeker is dit övereenkomftiger de Tijdsorde , dan Zöo als zë nu ftaan (echter, Öii fcllaadt niet) '%
B O S V E L D 's rangfchikking bevalt ons zeer Veel beter;
maar, waar het „ non liquet'" kan toegepast worden, ge*
ven en nemen wij dezelfde vrijheid, en hebben geene
aanmerkingen;
Voorbijgaande ^ wat (jVoorberigt, bl. 1 4 — ^ 7 ) voorkomt over Oosterfchen zegtritit,en tot redengeving voor*
het verfchil daarvan, waarin w i j , evenwel, niet ontvein^
zen mógen, dat wij telkens dachten aan „ turpe est doe*
tori, cum culpa redarguit ipfum," dewijl w e , is het daii
niec het Contra - Remon/lrantfcAe vooroordeel van 1618 £
dari toch vooroordeel voor eigene mëefling geftadig ineens
den te proeven —- en het een,is ons zoo weinig waardig
als het ander; — dit nu maar voorbijgaande, en het
geheele eerfte ftuk tér zijde léggende, als reeds ge=
nöeg in aanmerking genomen , geven wij, zonder te zoeken , flechts één enkel proefje, naar hetwelk elk oordeël e , of hem nog meer lust van dit geregt, bij zoo vt\èkeurige fpijzen, tot welker genot men, in het koningrijkder hemelen, kan aanzitten in onzen leeftijd;
Tot den brief aan de Galatiërs bepaalt zich onze Keus
z e , omdat die de eerfte hier voorkomt. Men vindt hier
een hoofdftuk meer dan in elka andere vertaling, eetï
(*) W.

B R O E I ,

de Engelfche Kerk , ezv. II. np— isfi,
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hoofdfluk van 9 verzen; de laatften van het vierde hoofdftuk worden afzonderlijk genomen. H. I. heeft hier 27
verzen, voor 24. Ons 2ofte vers is hier vs. 2 7 . Ons24fte
vers is hier in vs. a i gevoegd. V s . 1 5 , 16 is één vers;
zoodat vs. 1 7 , 1 8 , 19 wordt vs. 1 6 , 1 7 , 1 8 . V s . 2 1
is hier vs. 1 9 ; vs. 2 2 , 23 wordt vs. 2 0 , 2 1 ; en van H .
II volgen dan de 4 eerfte verzen. Willekeurig is het;
maar, als men den Bijbel naar onze Westerfche manier
wilde fehikken, waarom dan maar die kapittel- en verzenaffcheiding niet achtergelaten? Zoo fchrijft men toch geen
brief. Die verdeehng, van menfchelijke uitvinding, en te
nuttig, dan dat wij baar in onbruik zouden wenfchen, is
toch niet ter inachtneming aan te raden aan hen , die zich
eenen Apostolifchen brief willen eigen maken, en beter
doen zouden met dien in doorloopenden vorm te lezen.
En nu het beloofde Haaltje. Gal. II: 2 0 , ' 2 1 luidt, in
onze Staten - overzetting, aldus: Ik hen met Christus ge
kruist. En ik leef; (doch) niet meer ik, maar Christus
leeft in mij: en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef
ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad
heeft, en zichzelven voor mij heeft overgegeven. Ik doe
de genade Gods niet te niete. Want indien de regtyaar*
dighcid door de wet is, zoo is dan Christus te vergeefs geftorven.— De vertaling van V A N D E R P A L M verfchilt
hiervan niet.
Maar hoe luidt het nu hier? Gal. II: 1 1 , i a .
Ma
Christus ben ik (als ware het) geftorven. Thans ben ik ge
lukkig, niet als Jood; maar Christus werkt in mij geens
zins doe ik dat als Jood, maar mijn ganfehe leven {geluk)
berust of den Mesfias, die mij zoo zeer lief had, dat hij
te mijnen behoeve jiierf. (Neen:) ik verwerp de goddelijk
ke weldaad niet; want werd ik door Mozes plegtwet (bij
God) goedgekeurd, dan ware de Gezalfde te vergeefs ge*
ftorven.
Laat ons nu eens zien! „ Als ware hef ftaat niet in
den grondtekst; „geftorven" ook niet,maar „gekruist."
D u s , dat 's niet getrouw. „ Ik leef' wordt vertaald „ ik
ben gelukkig."
Het zij z o o ; maar waartoe dan in den
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onmiddellijk volgenden regel „ leven" behouden, en daar
bij („geluk") gevoegd? Die twee haakjes waren hier dan
ook noodig. „ Niet meer ik" heet „ niet als Jood"
Dat 's geene vertaling, maar verklaring. „ Maar Chris*
tus werkt in mij," volgt e r ; in het Grieksch „ leeft"
Moest dan „ werkt" niet, gelijk „ leven (geluk)," zoo
ftaan: leeft (werkt) in mij? Maar, als dan de lezer
eens vroeg, of het wel onpartijdig ware, leven door ge
lukkig zijn en door werken, in éénen volzin, op te vatten ?
Dat 's ook waar, en daarom: „ hetgeen ik nu in het vleesch
leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods , " i s : „geens
zins doe ik dat als Jood" — Wat ?Ik werk niet in mij,
als Jood ? Men z i e , hoe het volgt! Wij verftaan het geens
zins. Dat moet nu duidelijkheid héeten ! — „ Ik leef
door het geloof des Zoons Gods" wordt vertaald: „mijn
ganfche geluk berust op den Mesfias"
Maar, waarom
wordt dat geloof weggelaten ? —. Paul LIS noemt den Zoon
Gods. Dit is niet hetzelfde als Mesfias, e n , al hield uien
het daarvoor, het ftaat er niet. — Die Hebreeuwfche be
naming van het gewone „ Christus" is ook alles behalve
eene uitdrukking van Oosterfche bewoordingen in eene
thans alom verltaanbare, levende taal, en terflond te vat
ten , zoo als bl. 5 van het Voorberigt geleerd wordt, dat
het wezen moet. ' E n , nog eens , het laatst aangetoge"ne ^oorbeeld bewijst, hoe geregtigd zulk een Schriftver
taler i s , om de getrouwheid van anderen te miskennen,
van wege dé overeenftemming hunner vertalingen met hun
zamenftel van Godgeleerdheid. (Aid. bl, 2 ) . — „ Te niete
doen" is niet „verwerpen ,*' zoo als in het laatfte vers ge»
lezen wordt. — Waarom mag daar, en zoo vele malen,
niet „ genade" gelezen worden ? Elders wordt dat toch
behouden. De tollenaar, b. v . , in de gelijkenis, bad niet:
„ 0 God.' geef mij zondaar eene W E L D A A D ! " — „ De
wet" is hier „ de plegtwet van Mozes."
Alwefir verkla
ring. Plegtwet is eene wet aangaande de kusting op huis
of ander goed. Dat bedoelde toch Paulus niet, noch Mo
zes? In dit N . V . ontmoeten wij meermalen dit woord.
Wij' kennen het niet. Wetpligtig kome bij H O O F T al
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eens voor; in den Spiegel Hist, van V A N V E L T H E M
pleghten in de beteekenis van pUgtbetr achten, en pleghe,
pjiech, plecht en pligt hebbe éénen oorfprong; plecht was
dan toph fchuld, en al ware het gelijk pligt in gebruik
geweest, dat wu" niet weten, zoo is het nu verouderd,
en althans duidelijkheidshalve niet noodig, maar—gelijk
zoo veel hier — zonderling. T o t dat zonderlinge behoort
pok, dat, in de onderhavige plaats, \, Christus" eens onvertaald gelaten , eens door „ Gezalfde" vertaald wordt.
Waarom niet altijd één van beide ? Waarom niet altijd
Christus W Is „ Gezalfde" verftaanbaarder, voor den
Westerfchen fmaak behagelijker ? De zoogenoemde Apostolifche zegenwensch fchijnt, daarom voortaan te moeten.
|uiden: „ De weldaad van onzen gezalfden Heer Jezus »
de liefde van G o d , en de gemeenfchap der heilige geestkracht zij met u aflen ! Het zij z o o ! " —- N u , hier zouden wij ook liever „ het zij zoo" zeggen, dan „ Amen."
En nu niet meer, Lezgr! dan dat de Schrijver verzekert , (Voorher. bl. £7) „ dat het geen beginfel van nieuwheid i s , met den naam van neologie beftempeld, — tot (?)
welk opgmerk deze vertaling is ondernomen." Die
verzekering zal toch, omdat het waar is „ qui s'excufe
s;'accufef''bij hen, die deze vertaling eens doorlezen, wèl
zoo veel afdoen, als bij de lezers van dit verflag gelden
zoude dit (lot; Niemand meene, dat wij met dezen arbeid niet zeer zijn ingenomen. De waarheid gaat boven
alles; wij zijn het niet. Het fpijt o n s , even bang voor
formulier-regtzinnighe'd al- eenig ander exces ten aanzien
der Biihelfehriften , van wege de Remon/lrantfche Broederfchap en de geheele Protestantfche Kerk. Neen, dat
nemen wij terug; die l|jden bij zulken arbeid niet; maar
van Profesfor K O N I J N E N B U R G fpijt het o n s , dat hij
zóó den tekst en de lezers zamen overzetten wilde.
Voor zwakken van gezigt i s , ook letterlijk, niet ger
zorgd, N u , zij hebben dit Nieuwe Testament niet van
rmode; en het Oude zal de Profesfor, hopen w i j , voor
niemand noodig achten: want — hoe raar zoude er dat
wel uitzien!
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en Beoefeningsleer befchouwd, door
Naar

Te Rotterdam,

den vijfden

Druk,

uit het

bij M . Wijt. 1 8 2 5 . In gr.

6

Svo. 4 3 Bl- f 3 - 7 5 .
" W i j namen met huivering een boek ter hand, waarin
eene Vrouw het woord voor het publiek voert over Paulus; maar zeldzaam vonden wij meer, dan nu, onze
verwachting, na. voleindigde lezing, overtroffen. Het
Ieerflellige, en ieder gefchil over hetzelve, liet de waar
dige Schrijffter buiten haar plan;zij bepaalt zich tot het
karakter van den Apostel, en het praktisch Christendom ,
dat hij door leer en wandel uitdrukte. Zij maakt ons Paulus tpt model, bij wien wij niet flechts gaan raadplegen
over de vraagftukken van de Godsdienstleer, maar wiens
voorfchriften en voorbeeld wij ons eigen maken, om naar
dezelve in ons dagelijksch leven te handelen. Het oorfpronkelijk w e r k , in twee Deelen vervat, is door den
Vertaler niet ingekort, maar wordt ons in ééns gegeven.
Te regt begreep hij echter, dat het in zoodanige foort
van godsdienftig leesboek meer op de zaken dan op woor
den aankomt, en dat men,mits flechts niet den geest en
zin van het werk veranderende, iets inlasfchen en ook
wel iets weglaten mag.
Reeds vonden wij de grootfte voldoening bij de aan
merkingen over den ftaat der zedelijkheid bj liet Heiden
dom', waarmede de Schrijffter, ter inleiding, de noodza
kelijkheid der Christelijke Openbaring betoogt. Even
voortreffelijk zijnde hierop volgende Hoofdftukkéh , wel
ke de historifche Schrijvers van het N . V . en de Brieffchrijvers behandelen. Het vierde Hoofdfluk wijst het
geloof aan, bij Paulus een werkdadig beginfel. ' „ Geheet
,, buiten zichzelven te gaan; alle vertrouwen op dcug„ den, welke hij zelf bezit, en op daden , welke hij zelf
„ verrigt, vaarwel te zeggen ; zich geheel op een' an„ der' te verlaten; regtvaardiging te zoeken , niet door
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eigene gehoorzaamheid, maar door de gehoorzaamheid
^ diens anderen; uitzigt te hebben op eeuwig heil, niet
om de verdien (ten van eigen leven, maar om die van
p een§ anders dood, van den meestveraehtelijken, d p o d
na het meestverfmade leven; — voor zulk eene om, wenteling in gemoed en hart vindt de mensch geen'
p grond, geene kiem, geene grondftof in zijne natuur j
z\) is vreemd aan zijne inrigting; bezit hij deze gey ueldheid, ?y is eene gave; ontwaart hij haar, zij is
yan elders afgeleid; zij is ge'en voortbrengfel, maar
, eepe inprenting ; zij is geene plant op eigen' grond gewasfen, maar van elders overgebragt. Dit geeft de.
Apostel te kennen, wanneer hij zegt:] „ U is het ges, geven, te gelooven." — „ De meest onvermoeide, maar
q immer redelijke ftrijder voqr het Geloof is P A U L Ü S .
Overal toont hu' aan, dat hetzelve geen hefpiegelend
leerling i s , hetwelk werkeloos in ons. hoofd blijft rustgn; maar eene levendige overtuiging van Qods
gj
en goedheid, en van zijne genade in Christus; een be*
ginfel door het hart ontvangen, door het verftand er^ Kend, eji zich werkzaam vertoonende in den wandel."
Ziet daar hetgene de Schrijffter ons opgeeft van des
Apostels leerbegrip} wglk§ leer dan ook', zoo als die
nier wordt voorgedragen, waarlijk geene befpotting ver
dient, en welke wel geen bedaard en geregeld denkend
mensch gelijk zal ftellcn aan de gedaanteverwisselingen
van o y i p i u s , of aan eene zielsverhuizing van p y T H A G O R A S ,
al ware het dan ook,[dat hij zijne ge
dachten over de leer van P-aulus eenigzins anders leidde.
Een Y°.lgend Hooidftuk behandelt de zedelijkheid bij
Paujk/ij — voorts 'smans belangeloosheid — zijn voor*
qigtig gedrag jegens, de %aden — en de Heidenen. Het
negende Iloofdftiik geeft het algemeen begin/elder fchrifr
ten yan JPqulus, en het volgende zijnen flijl en geest. Ver
der komen voor: zijne feeder hartigheid en hemelsgezind*
held, -r* zijnemenfchenkennis, -«•* Ueschkeid bij ragden be*
fi raffing -~ braafheid en qpregtheid, en eindelijk zijne ge
voelens'over de geldlief de. Nu volgt een Hoofdfluk over
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fan geest des Christendoms, in Paulas uitblinkende. Dan
wordt Paulas* achting voor gevestigde Be/luren aangewezen ; voorts zijne oplettendheid voor mindere aangelegenbeden; daarna wederom zijne leer over de op/landing en,
aangaande het gebed; en eindelijk, in bet twintigfle
Hoofdfluk, wordt de Apostel voorgefleld als een voorbeeld voor het dagelijkfche leven. De twee laatfle Hoofd(lukken wijzen de godsdienftige vaorregten van onzen leefi
fijd, en fommige oorzaken, welke eene algemeene verbetering verhinderen, aan. Het befluit van alles is een,
zoo wij hopen, hartïndringend woord. De verontfchuldiging van den Vertaler, dgt hij deze laatfte Hoofdftukken
niet in de eerfte plaats meer gefehikt voor den Neder*.
iandfehen lezer heeft veranderd, is ons voldoende; en
wij erkennen,dat hij,die met een oordeel desonderfcheids
feest, (hetwelk bij dit werk vooral 09k vereischt wordt)
(le toepasping op onze Natie gemakkelijk zal kunnen maken..
Men moge, gelijk wij reeds deden gevoelen, de rangfchikking der denkbeelden hier nu of dan eenigzihs an*
ders wenfehen, ook nu en dan van de waardige Schrijffter
yerfchillen; maar men zad^ des"niettegenftaande, het boek
piet dan ongaarne uit de hand leggen, en zich niet zelden, door nieuwe, immers minder gewone denkbeelden en wenken, aangenaam verrast vinden. Wij prijzen
£e lezing en herlezing aan. Het zij een aangenaam leesboek voor den leek, hetwelk de Leeraar ook, met groot
nut en tot zijne wezenlijke ftichting, gaarne,en wel meer
dan eens, lezen z a l . ,
Op de vertaling hebben wij niets aan te merken ; alleen
bekennen wij onze ankennis, of onkunde, ten aanzien van
het woord ankennis, hetwelk hier bij herhaling voorkomt.

Dichterlijk

Krijgspiuzijk;

door Mr.

i.

D A

C O S T A .

Wane ook indien de bafuyne een onfeker geluyt geeft, wie fal hem tot
deij» krijg bereydén? i C o l , Xl^': 8.

Te Amjlerdam,
§vo; 26 Bl. f:-

bij J. H. den Ouden. 1 8 2 6 . In gr.
50.
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De kleins wolk, als eenes mans hand, opgaande van dö
zee, Leerrede over i Kon. XVIII: 4 1 — 4 5 . 'uitgefproken op den Overijsfelfchen Dankdag voor het Gewas,
2 Nov. l.l. door L . H . E a H L E R , Leer aar van de
Waalfche Gemeente te > Zwolle; uit het Fransch vertaald, en met eenige Dichtregelen aan den Auteur
begeleid, door Mr. 1. D A C O S T A . Te Amflerdam,
bij J. H . den Ouden. 1826. In gr. 8va. 38 Bl. ƒ . - 4 0 ,
1

Cxelijk men het veelal daarvoor gehouden heeft, dat de
zoogenaamde fijnen vlijtig het hunne deden , om de aarde
tot eene rampwoestijn , het leven tot eenen last, dien men
al zuchtende torscht, en den mensch tot een' nietsvermogenden ellendeling zonder moed of kracht te maken; zoo
groeijen, heraas! ook op den akker van D A C O S T A ' S
rijken geest, federt hij dat gewaande Christendom heeft
omhelsd, voor keur van heerlijke dichtbloemen,niet dan
doornen en distelen, en wij moeten ons verblijden, als
aan de fcherpe, fchadelijke j onvruchtbare ftruiken nog
maar een bloefempje van 's mans poëtisch vernuft zigtbaar i s , — met andere woorden, ais hij zijne vroomheid
zonder licht en liefde dan ten-minfte nog maar in verzen
uitftort. Ons op zijn ftandpunt zoo goed mogelijk verplaatfende , hebben wij alzoo deze Krijgsmuzijk (7) niet
zonder vermaak gehoord. Men mag het oude, fchoon door
beter vervangen, met een nieuw kleurtje en kwikje niet
zonder fmaak opgeluisterd, voor een keer nog wel eens
zien. En wie trekt zich dergelijke vertooningen bij het
kunstlicht, die voor den dag van eenig nadenken, ervarenis en gezond verftand ftraks weer verdwijnen, verdec
aan?
Maar dat een man van zoo veel fmaak en geest, als
D A c 0 s T A , deze kan befteden, om de lof - trompetter
van een B a H (wij hopen, beter fchaap dan herder) van een
E a H L E R te worden, ja het onkruid, van dezen, door
vertaling, als onder zijne, eigene lettervruchten op te nemen is ons onbegrijpelijk. Waarvan getuigt toch deze
5
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ganfche, naar den vorm befchouwd flechte, preek anders , dan van zucht, om de vlag der oude regtzinnigheid te laten waaijen , tegen onze eeuw en inzonderheid
onze leeraars fcheldende uit te varen, derzdver uitnemende bekwaamheden en geleerdheid, helder voordel,
gevoeligen aandrang en ware welfprekendheid, waarfchijnlijk uit wangunst, te lasteren en te verguizen, e n , het
zij dan uit domheid of met een kwaadaardig oogmerk,
als eene vreemd en zeldzaam gewordene leer te doen
voorkomen, dat God over den regen gebiedt, het gebed
zijner opregte dienaars vaak verhoort, en zoo al meer?
Trouwens, de liefde is blind, en maakt zelfs van een
B I L D E R D I J K
en V I J G E B O O M ligt wel frères corn*
pagnons f
Zoo er onder onze lezers mogten zijn, die twijfelden,
of het uitgebragt oordeel ook misfehien te gedrengware,
deze gelieven, te hunner overtuiging, dit fchepje te orberen, en wij twijfelen, op onze beurt, geen oogenblik,
of zij zullen er wèl aan hebben!
„ Maar vooral wachten wij ons het oor te leenen, en
„ ons te laten verleiden door den fchoonen fchijn van
„ bloote uitwendigheden, als daar zijn de zoo hoogge„ roemde lofredenen der Eeuwbehagers op Christus en
„ Zijn Godlijk Evangelie, met welk uitwendig vertoon
„ de wereld zich zoo gaarne laat gerust (lellen bij de aan*
neming van een naamchristendom! — Want ja! het ko«
„ ninkrijk van het Beest is daar., zelfs bij de in naam
„ hervormde kerken onzer dagen; overal, waar de me„ nigte bundeling de valfche Leiders volgt, die zich tot
„ Prinfen en Souvereinen in de kerk hebben verheven om
„ haar te verdrukken; overal, waar de menigte, thans
„ weder op een andere wijze misleid en bedrogen, zich
„ nu in hare blindheid door het vooroordeel laat weg„ deepen in de vereering van die wijd vermaarde Geleer„ den, die zich zeiven en elkander als de ware lichten
„ der Eeuw aanprijzen , o m , als op hun beurt onfeil„ baar, in hunne aardfche wijsheid in alles gehoord te
„ worden; overal, waar mon zich niet ontziet openlijk
v
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de waarde van den gevallen mensch , de vrijheid van
den door de zonde verdorven w i l , de krachten en vermogens van het onwedergeboren hart ten goede, ten
hemel toe te verheffen, en met de eenvoudigheid des
geloofden godzaligheid der Vaderen den fpot te drijven."

De invloed der Keerkrings-luchtjlreken op Europefche geftellen; zijnde eene Verhandeling over de onder de Eu
ropeanen voorkomende Ziekten ifl heete Gewestert. Door
j a m e s j o h n s o n , M. D. enz.'Jp?e Deel. JJit het
Engelsch naar de derde uitgave vertaald, enz. door
j . m . ' d a u m , Chirurgijn• Majoor\van den tweeden,
fang \bij de Kan. Nederl. Marine,
Te Amfierdsjn,
lij C . G . Sulpke. 1 8 2 4 . In gr. %vo. Behalve het
Voorberigt, 50a Bl. f 4 - 80.
D a t de mensch onder alle hemelftreken niet alleen le
ven , maar zich ook aan derzelver invloed gewennen kan,
is eene ftelling ,door de kennis van den bewoonden aard»
bol zoo voldingend bewezen, dat zij geen betoog behoeft.
Immers zoo wel de bevrozene poolftreken, als de ver
zengde keerkringslanden telhn hunne bewoner»; ja zoo
vermogend is de kracht der gewoonte, dat de bewoners
dier gewesten eerst langzamerhand en met moeite een
gacht en gematigd klimaat verdragen kunnen, en menig
maal hunne verhuizing, tot den durenfprijs eener kwij
nende gezondheid moeten koópen. Zoodanig een over
gang van het eene klimaat tot het andere wordt vooral
dan gevaarlijk, als dezelve plotfeling gefchiedt, en zon
der inachtneming van dien leefregel, welke met het
nieuwe land van inwoning overeenkomt. Dat hebben in
zonderheid de Europeanen ondervonden , wier onderFje.
mende aard, door winzucht aangefpoord, hun reeds vroeg
pogingen deed aanwenden, hunne bezittingen ook buiten
hun werelddeel uit. te breiden. Vandaar dat ook de aan
dacht der Geneeskundigen onder hen al fpoedig op dit
onderwerp bepaald werd, waaraan wij veelvuldige geichrif-
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ten over de ziekten der heete'Juchtftreken verfchuldigd
zijn. Ten getuige hiervan moge het werk van B O N T I U S
verftrekken, en in lateren tijd die van L I N D ,
C H A L M E R S , J A C K S O N en anderen.
Als vervolg op
dezelve zoude het boek van den Engclfchen Geneesheer
J A M E S
J O H N S O N
kunnen befchouwd worden, hoe*
wel hij ia meer dan één opzigt van zijne voorgangers
afwijkt.
De algemeen erkende waarde van dit boek en des Schrijvers kunde en ondervinding, alsmede de noodzakelijkheid
van zulk eenen arbeid voor Nederlandfche Geneeskundigen, in die ftreken hunne kunst beoefenende, waren zoo
vele voldoende redenen, welke den Heer D A U U bewogen*, zijne krachten aan eene vertaling van hetzelve te
beproeven.
In eene welgefchrevene Inleiding berigt ons de Schrijver , dat hij 'het onderwerp van zijn werk voornamelijk
in drie Hoofdfrukken verdeeld heeft, namelijk: i ° . Voornaamfte algemeene uitwerkfelen der keerkringsluchtftreken
op Europefche geitellen; a°. de bijzondere of dadelijke
ziekten, en 3 . (de) Prophylaxis, of middelen ter beftrijding der klimaatsinvloeden (invloed van het klimaat) en
ter bewaring der gezondheid.
Een der eerde uitwerkfelen dier heete luchtfixeken is
eene vermeerderde ontwikkeling van warmteftof en daaruit ontftaande vermeerderde uitwafeming, verminderde
eetlust, overvloediger galaffcheiding; de lichen tropicus
paren zich aan dezelve, én worden elk afzonderlijk overwogen.
Over de koorts in 't algemeen. Derzelver velerlei oorzaken en aard en behandeling, door bloedontlasting, inzonderheid plaatfelijke. Purgeermiddelen , onder welke aan
de verbinding van Calomel met Jalappe de voorkeur wordt
gegeven. Koude en laauwe begietingen in het tijdperk
van hitte of reactie, ter herftelling van het evenwigt in
de circulatie en der opwekbaarheid, welke door den Schrijver als de hoofdïndicatje in de behandeling van koortfen
wordt opgegeven. Kwikmiddelen zijn tot hetzelfde einde
0
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dienftig; braakmiddelen ter ontfpanning van de huid in
fommige tijdperken en foorten van koortfen nuttig; het
zelfde geldt van de zweetmiddelen , die dan alleen de ver
langde uitwafeming zullen bewerken, als de temperatuur
des lijders beneden de koortshitte is teruggebragt. Verfterkende en opwekkende middelen komen alleen bij ware
uitputting der krachten in aanmerking, en z o o , door de
reactie in de eerite tijdperken der ziekte te beteugelen,
de krachten des geflels voor uiterfte pogingen bewaard
worden, kan daardoor de noodzakelijkheid van prikkel en
opwekking in bijna elk tijdperk der koorts worden voor
gekomen. (Offchoon wij gaarne het misbruik dier midde
len erkennen, dunkt het ons echter,dat deze (tellingwat
te algemeen is en wel nader had verdiend omfehrevente
worden.)
Bengaalfche koorts,door moerasdampen voórtgebragt. De
behandeling, door L I N D aangeprezen, en het gebruik van
den Cortex Peruv. wordt verworpen. Aderlatingen, daar
na een fcrupel Calomel met een half of heel grein Opium
als fedans ( ? ) , vervolgens purgantia van eenig middel
z o u t , Oleum Ricini of Calomel met extr. Catharticum ,
en eindelijk vijf tot tien grijnen (greinen) Calomel om de vier
of zes uren , tot er eene genoegzame kwijling is opgewekt,
koude fomentatiën , begietingen , baden, bloedzuigers,
blaartrekkende middelen, — deze is in 't kort de genees^
wijze , door den Schrijver gevolgd.
Koorts van Coimbatore, Guzzarat,
Serlngapatnann
Overal befpeurt men de grootfte vooringenomenheid voor de
thans in Engeland heerfchende praxis met Calomel, welk
laatfle genoegzaam als een panacea wordt opgehemeld en in
de buitenfporigfte giften toegediend. Galkoorts der keerkrin
gen. Febris Endemica Bataviae. Hoofdmiddel alweder de Ca
lomel. Ziekten der lever. Ontfteking derzelve. Aderlatingen 3
Calomel,pilul. Hydrarg. met Opium en Sulph. Stib.Hydrog.
Van de eerfte nooit minder dan 24 greinen in de 24 uren ,
fomtijds zelfs giften van 40 grein driemaal daags. Pest*
loop en Cholera Morbus. Ook in deze beide ziekten zijn
Calomel en Opium de fpil, om welke de ganiche behan-

deling draait. Beriberi van Ceylon (volgens 'de befchrijving
geheel onderfcheiden van de Chorea St. Viti). Elephantiafis. In het eerfte tijdperk flaagt men gemeenlijk door
eene vereeniging, van Kwik en Spiesglas met plaatfelijke
prikkels, bovenal een veficatorium, gedurende eenigen
tijd dragende gehouden. Ook de Rad. Asclepia Gigantea,
door de inlanders mudar genaamd, fchijnt ter beftrijding;
dezer kwaal veel vermogen te bezitten; maar in de Elephantiafis tuberculofa is dezelve nadeelig. Somtijds vol-*
deed ook het Arfenicum in kleine giften.
Achter het werk zijn gevoegd drie bijlagen , waarvan de
eerfte van den Vertaler, een verflag behelzende van de Cho
lera Morbus, waargenomen aan boord van Z . M . Korvet van
Oorlog, het Zeepaard, in de Oostindiën, in de maand junij
1821. De behandeling beftond in het warme bad, en bij vol
bloedige geitellen eene aderlating, het Vin. Op. Arom.
met Mho - facch. Menth. Pip. in een inf. Cham. v u i g . ,
wanne of fpecerijachtige inwrijvingen , eene potio Sauna
purgans of Calomel, en bij verzwakking , ter opwekking
des geflels, üither fulphur. en Nitr. Alcoh. , wijn, bouil
lon ezv. De tweede bijlage bevat Rapporten over de Epidemifche Cholera, welke in geheel Hindostan en op het
Schiereiland van Indië federt de maand Augustus 1817 ge
woed heeft. De derde bijlage betreft zekere inlandfehe ge
woonten , ziekten en geneesmiddelen in Indië, medege*
cteeld door D A N I Ë L J O H N S O N , E sq., voormaals Heel
meester in dienst van de achtbare Kompagnie te Bengalen.
Wij doorliepen kortelijk dit Deel, ten einde onze lezers
eenigzins met deszelfs inhoud en aard bekend te maken.
Hoewel het zich in vele opzigten voordeelig onderfcheidt
van de menigvuldige oppervlakkige produkten van den
dag, draagt het echter al te zeer den ftempel van het
tegenwoordig in Engeland heerfchend Empirisme, dan dat
wij er het zegel onzer goedkeuring aan hechten kunnen.
Immers niet zelden ontwaart men een volflagen gebrek aan
grondige theoretifche kundigheden, ja zelfs eene moed
willige verachting derzelven. De diagnostiek der ziekten
is gebrekkig, en de therapeutifche grondbeginfelen zijn
{
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dikwijls verre van rationeel en overtuigend te zijn; terwijl
een flout beflisfende toon voor bewijs of reden gelden moet.
Voegt men hierbij het empirisch en onmatig gebruik van
den Calomel, die als een panacea in alle kwalen wordt
geroemd, tot 20 greinen pro dofi en dan wel fedandi
fine, dan zal men zich niet verwonderen, dat wij dit werk
niet onbepaald durven aanprijzen.
Ook in Engeland, Weleer zoo rijk aan groote Genees
kundigen , is het gevolg eener verwaarloosde grondige
ftudie onzer wetenfchap maar al te blijkbaar; en als wij
denken aan eenen M E A D , P R E I N D , H U X H A M en zoo
vele anderen, dan betreuren wij den nadeeligeh invloed,
dien ook daar een heerfchend Empirisme op de ftudie en
praktijk der Geneeskunde gehad heeft en nog heeft, 't Is
waar, men zoekt het misbruik van bloedontlastingen en
Calomel door een vooronderfleld ontflekingaardig karakter
der thans heerfchende ziekten te regtvaardigen; maar, zoo
al zulk een karakter inderdaad beftond, hoe zal men met
die hypothefe het niet minder groot misbruik van pulv.
Cubebae, zelfs in het eerfte tijdperk van gonorrhoeae, en
dat van andere heete prikkels, in overeenftemming kun
nen brengen? Wij voor ons betuigen zulks even min te
begrijpen, als de elders zoo zeer geprezene Narcotica,
Kinazouten en andere geneesmiddelen (welke niemand , der
zake kundig, onder de klasfe der antiphlogistica zal rangfchikken) een bewijs Voor zulk een heerfchend' ziekte
karakter van onzen leeftijd kunnen opleveren.
Wenfchelijk ware het, dat de kennis en beoefening der
Latijnfche taal bij onze Engelfche , Franfche en Duitfche
Naburen wederom meer algemeen mogt worden, opdat
dus ook bij de Geneeskundigen de lectuur van vroegere
Schrijvers aan die der latere gepaard wierd. De uitkomst
zou de voordeden eener methode genoegzaam bewij
z e n , welke in ons Vaderland nog fleeds gevolgd i s ,
en die wij hopen, dat onder ons ook bij voortduring ge
volgd zal worden. Onze litteratuur mogt al in menigte
van boeken verliezen, de innerlijke waarde en het gewigt
derzelven zou ons voor dat verlies rijkelijk fchadeloos
Hellen.

Êiblïötheea Critica, nova. Edentibusi.
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den géftaaktenarbeid'van rJen gröötën W Y T T È N *
, de Bibliotheca Critica, en hare voortzetting, dé
fhilomathie, miste de geleerde wereld een Tijdfchrift id
de LaUjnfcaet.Mli, hetwelk, in den geest van het vod*
g e , de eer der Hollandfche Taal- en Oordeelkundigen ver**
nvogt op te houden j en den vreemdeling te doen izieh,-dat,
hoewel hiér zoo veel niét gefchHHH wordt als elders ,
men er althans niet minder weet. Het was inderdaad too
verre gekomen, dat zeker Amtkkaan, die hier, uit hoofde van zijnen post, toeh beter diende bekend te zijn * de
Hollandfche folide geleerdheid met W Y T T E N B A C H genoegzaam voor uitgëftofven verklaart. (Wij gelooven , dat
de Uitgevers dezer Nova Biblloif&ca dien zelfden Schrijver
met den Transmdrinus in hunne Voorrede , bl. 3 , bedoelen;) Het' werd dus tijd, om te doen Uien, dat de geleerdheid, ook ten opzigte der van ouds Met zoo uitftekend beoefende Bhilológie, ook nog in ons midden leeft,
en met roem. Drie Hoogleeraren in de Letteren en dé
tweede Bibliothecaris aan de Hbogefchole te Leyden , de
zeer geleerde Heeren B A P , G E E L * H A M A K E R eri
P E E R L K A M P , hebben daartoe eindelijk de handen inéengeflagen ; en wij verheugen ons * dat deze arbeid juist
in die beroemde Hoogefehool,waar H E U S T E R H U I S ,
V A L C K E N A E R ,
R Ü H . N K E N i u j en de beide eerfte
R C H Ü L T E N S E N genoegzaam gelijktijdig bloeiden , ontworpen , e n , zoo verte dit eerfte Deel betreft * reeds zoo
gelukkig uitgevoerd is.
Vooraf gaat de bedoelde Voorrede, bet plan des werks
opgevende. Men fchrijft elders te veel,'hier mogelijk tè
weinig; maar men wordt overladen door recenferendê
Tijdfchriften.
Dit willen nu de. Schrijvers der nieuws
JB9BKBESCH. l8a6, N O .
P
E A C H

Krüifcht Bibliotheek door de uitgave van dit Tijdfchrift
verhelpen, en flechts uitgelezene boeken uit de Griekfehe,.
Latijnfihe eh Oeste'rföhe Letterkunde en daarmede ver
wante wetenfchappen beöordeel'én-, en w e l , op het voetfpoor van hun Model, in de Lattjnfche taal, doch niet
zóó geftreng, dat niet het een of ander, hetwelk gevoegelijkst in de hedendaagfche talen kan uitgedrukt worden,
daarin zou kunnen worden gefield. Alle de Schrijvers on*
derteekenen hunne beoordeelingen niet hunnen naam. Men
deelt, eerst uitvoerige Reccnfiën mede, en plaatst achter
dezelve korte vermeldingen. Gaarne zal men ook bijdra
gen van buitenslands ontvangen en opnemen.
De Schrijver der Verhandeling over p a s i D o m t s ,
de Uitgever der Anecdota Hemflerhuftana, de Verklaarder
der Pufiifche Opfchriften , bij Karthago gevonden, en de
Autheur, der Levens* van Lattjnfche Dichters in Neder*
land, waren zekerlijk allezins bevoegd tot deze taak, er*
de bewerking getuigt op elke bladzijde van hunne belezen
heid, en fchranderheid, van hun oordeel en diepe kennis
der Griekfehe en Latijnfche Letteren, z o o wel der oude
Clasfki, als van latere Uitleggers, en van den wijden
omvang der Oosterfche geleerdheid. Men zal ons iiiet ver
gen^ hier eene beoordeeling van beoordeelingen te leve
ren , o f in 't algemeen den arbeid^der geleerde Uitgeverert
te recenferen, waartoe wij ronduit bekennen niet in ftaat
té zijn, daar onze kunde bij de hunne verre te kort fchiet»
Wij zullen flechts even , door de opgave der meer uitvoe
rige Recenfiën, aan den Lezer eenig denkbeeld van die
wérk geven , en eene enkele aanmerking op hetzelve wagen»
, De eerfte beoordeeling is van den (Sdipus Coloneus door
H E R M A R » . Dezelve is van Prof. B A K E . De inleiding;
loopt over de fchaarsehhekl der goede , eenigzins voldoen
de uitgaven van fommige klasfuke Schrijvers, en onder an*
deren van s o P K O K L E S , o v e r H E R M A N N , d e u i t g a v e
van E R. F u R D T , e n z . ; daarop van den tijd, wanneer dit
ftuk gefchreven is. De bekende Anekdote van den grijzen
Dichter, die dit zijn laatfle ftuk aan de Regters- zou voor
gelezen, én daardoor het plan, om hem als kindsch onder
Curatele te ftellen, verijdeld hebben, wordt zoo wel door

Schrijver als Beoördeelaar in twijfel getrokken; maar de
verbetering van eenen ouden G R A M M A T I C U S door H E R M A N N , ly H X F T N P I I ? voor H VISMW»als flecht G R I E K S C H \

hier ter plaatfe afgekeurd* Vervolgens komen verfcheidene bedenkingen op H E R M A N N ' S lezingen en verbeterin*
gen. Alsdan volgt de uitgave der Fragmenten van E U P H O R I Ó N van C H A L E T S ,
eh der overblijffelen van' Ü I Ê Ï
W A N D E R eh P H I L E M O N , belde dooi- M E I N E K E ) bè»
oordeeld doof den Heer Bibliothecaris G E E L . Ë Ü P H O *
it I O N leefde, omtrent twee eeuwen vóór onze tijdrekening T te A T H E N E , onder A N T I O C H U S D E N G R Ö O *
• T E N , en moet van geen* beste zeden geweest zijn. —«
Bij de vermelding der met veel zórg Verrigte uitgave var*
de verzamelde overblijffelen der oude C O M I C I M E N A N <
DER
en P H I L É M O N , mede door M E I N B K E ) verhaalt de' Heer o E E L dat de blijfpelen en beste minne-,
dichten der G R I E K E N , de werken van eenen M E N A N D B R ^
4

P H I L E M O N ,

B 1 O N <, A N A K R B Ö N , S A P P H O , A L -

c ë u s et a. m. door GRIEKFEHE(Christen-)Priesters
ötidef
de latere K Ó N / T A N T I N O P O L I T A A N F C H E Keizers als zedebederVead verbrand zijn, en wordt daarover met regt zoo verontwaardigd , dat hij bijkans Wenscht,dat de T U R K E N eerder K O N J L A N T I N O P E L hadden bemagtigd» (Deze wensen^
den Schrijver in zljrien vurigeri Ijver voor zijne geliefde
Dichters ontfnapt, is hem zekerlijk geen ernst. De T U R K E N Zijn oökgeene beste boekbewaarders!) — Prof. H O F MAN
P E E R L K A M P geeft eene kortere Recenfie van
ÉÉN
A P P U L E J U S
van den jongeren B O S S C H A , begonnen door O Ü D E N D O R Ï » en voortgezet door K V R N
R E N I Ü S * alsmede van den H O R A T I u's door P B A
Op nieuw uitgegeven door B O T H E . Wij vonden in
de laatfle beoordeeling de opmerking, dat de Gefchiedfchrljver T A C I T Ü S H O R A T I Ü S bijkans van
buiten moet gekend hebben, zoo dikwerf lieeft hy
deszelfs denkbeelden en wijze van uitdrukking; en men
fieeft zélfs fporen, dat de Schrijvers over de Kruistogten,
in het diepst der Middeleeuwen, H O R A T I U S moeten
hebben gelezen* — Een Artikel over C I C E R O ' S nieuw
:
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gevonden werk dcRepublica (de uitgave van'H E I N R r e H
te Bonn) is weder van den Hoogleeraar B A K E . .Vooraf
gaat een belangrijk overzigt van het nut, hetwelk de Brit*ven aan A T T l c u s ter .opheldering van het werk: over
de Republiek aanbrengen; over c.i C E I I O ' S eigenlijke ftaat-kundige inzigten en bedoelingen, en over de hoofdperio
den in zijne Republiek, S C I P I O en L A E L I u s, waaronder', naar B A K E 's denkbeeld, c i q E * o p O M . P . E j u s
en zichzelven voörftelde. De Hoogleeraar vergunnen ons
hier eene kleine aanmerking. Hij. ftaat ook in het gewone
gevoelen der uitmuntendheid van S C J P I O , den,tweedenAfrikaner.
Doch al was deze nog-,zoo geleerd, en.al
had hij honderd Wijsgeeren en Historiefchrijvers in zijn ge-»
volg gehad, al hielp hij zelfs T E R E N ' . T I u s aan zijne
Blijfpelen, hij was daarom echter niets meer dan de ver
woester van Karihago en Numantia; elk zijner oorlogen
verdelgde eeijen bloeijenden Staat, en te Karihago deed hij
binnen eenige dagen zevenmaal honderdduizend, men/chen
fneven , mannen, vrouwen en kinderen. God beware, het
rnenschdom in genade voor zulke wijsgeerige Helden' rrEn wat zijn gezegde omtrent G R A C C , B U s. b e t r e f t , , ; ^
deze te regt zou omgebragt,zijn,-wijhouden TiB.-.C/ftA.cc H u s nog voor vrij wat meer dan voor een' fufiofus
dux.; hij is in ons oog een ongelukkige menfchenvriend',
die de nooit afgefchafte, maar fchandelijk overtredene-^cinifche w e t , tegen fchdvergoeding aan de, overtreders
zocht te herftellen. Maar dat belgde 4e rijke Heere%,.en
de. man moest, als een volksmenner, van kant! —* 0#ejr
den dood van s C I P J O is ook de onzekerheidjipg-njet
verdwenen. Wij voor ons houden den edelen c . GiRA,cC H U S voor onbekwaam tot een' moord. D e I k e r B A K «
denkt er anders over, en houdt dit voor een bewijs ,
tot hoe verre demagogifche.teugelloosheid kan gaan. —vN°g
is de aanmerking van belang, dat de navolgingen.der
Grieken 'in het werk over de Republiek flechts ter verfraaijing dienen ; maar dat de hoofddenkbeelden,zoo hier,aJs
in het werk over de Wetten, en in dat over de PUgten*.
geheel Romeinsch zijn.
;

y

. D e laatfle en uitvoerigftebeoordeeHngisdie.van.KLAPR O T H ;'s Afia Polyglotta, door den Hoögleeraar H ' A M A K E R , en de daarbij, gevoegde, Verhandeling over de Uiguren K L A P R o T H fielt, dat de Zondvloed wel algemeen over ,de aarde geweest i s , zelfs over Amerika, maar
dat öok verfchejkiene menfchenflammen zich op de hoogten geborgen hebben, waarvan N O A c H en de zijnen er een
waren, en die den oorfprong aan de onderfcheidene ftamtalen zouden gegeven hebben. Doch hiertegen merkt H A M A K E R
te regt aan, dat alsdan de .overeenkomst van
de Indij'che overlevering wegens het geredde gezin (juist
ook acht perfonen) niet wel zoo treffend kon zijn. De
Hoogleeraar verzelt nu verder zijnen Schrijver bij de Volken , die men tegenwoordig, wegens de verwant'fchap van
taal, gewoon is Indo - Germanen te noemen (in Azil de
Ilindous, Afghanen, Perzen, Kurden, Osfeten of Meders op den Kaukafus, en Armeniërs) en legt-overal eene
zoo .zeldzame mate van wijsgeerige en vergelijkende Taal«
kennis, Gei'chied- en Oudheidkunde aan den dag,datmen
ook in zijn voorbeeld de bevestiging ziet van hetgeen hij
ia de inleiding zegt,dat onze tijd in het opfporen en vergelijken , ook der talen, boven vele andere uitmunt. De
Tartaren • vërfchilleh, volgens K L A P R O Ï H , niet van
de Mongolen:zijn beoördeelaar is het hierin met hem eens;
de Tartaren zouden met de Turken verward zijn. Tegen
dit 'gevoelen , hetwelk wij niet durven beoordeelen, ftaat
een groot gezag over; dat van P A L L A S , die de Mongolen
beter kende dan-iemand, en, ook vele Tartaarfche (lammen bezocht heeft. Doch het is tnisfchien Hechts een woorckuiftrijd;..' Het groot verfcb.il tusfchen Turken en Mongolen ontkent niemand. De vraag is (lechts, welk dier beide
Volken den naam van Tartaren moet dragen. — Omtrent
de Uigaren is H A M A K E R het met K L A P R o T H niet
eens'. Dé laatfle geeft aan dit Volk, door.de Byzantijnfche Schrijvers vermeld, een' Fïnjchen, de eerfte een'
Türksch-Tiïrtaarfc'hen oorfprong. H A M A K E R ' S aanmerkingen op de lijst van 800 woorden uit de Uigurifchettal
geven een'.nieuw bewijs zijner bewonderenswaardige fpraakkennis en fcherpzinnigheid.
x
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Reeds zijn wij ons oorfpronkelljk voornemen bij de aankondiging van dit werk eenigzinp te buiten gegaan. Wilden wij op denzelfden voet roet de aankondigingen van
kleineren omvang voortgaan, zoo zou deze afwijking 1105
grooter, of tot eene dorre naamlijst moeten worden. Wij
fluiten dus met den wensen* dat 'dit uitmuntende Tijdfchrift, zoo binnen-als buitenslands, veel aanmoediging
en onderfteunïng zal vinden, en de Leydfche HoogefchooJ
zich dus eene nieuwe verdienfte omtrent de geleerde wereld zal verwerven.

Italië en de Italianen. Herinneringen vit mijn verblijft»
Italië. 1819 en 1820. Naar het Engtlseh van lady WOW*

G A t v IPdt

e n

If de *f laaffteDeel.
(Tweede Verflag.)

Hier verlaten wij Rome en het I l I d è d e e l , en begeven o n j
op weg "aar Napels, om daar wederom, in twee Hoofdflukken» t e vertoeven, en d a n , van Foligns naar VtnetÏÏ ver*
trokken, in hst Yde o f laatfte Hoofdfluk deae aloude R e p a bliek * ftad gade te flaan.
Wie de oude St. Jans*poort uitrijdt, om den grooten
weg van Rome mar Napels in te flaan, moet eenige oogenblikken ftilhouden, om een der fruitte gezigten van fchilderachtige woestheid, welke Italië ergen» kan opleveren, te
befchowwen. Op den achtergrond verheft het trotfo.be gebouw van het Lateraan, die hoekfteeri der Kerk > Zijne marmeren koepels boven de ruïnen, welke de tjjd gemaakt, en
de verwoestingen welke de pest aangerigc heeft: op den voorgrond loopt de nppifche Weg naar de grafplaatfendetcwRiA*
T i v s s E &j terwijlde zoo merkwaardige overblüffelsdervervallene en met de groenachtige tinten der vergankelijkheid bedekte
Romeinfche waterleidingen hare krommingen in alle rigtingen naaf
de houfdlbd uitftrekken, en onder bare op elkander geftapelde
bogen eenen donkerblaauwen en onbewolkten hemel laten
doorfenemeren. Ter wederzijden van den w e g kenmerkei»
wanftaltige aardhoopen en marmerblokken de begraafplaatfen. —
Voorti ziet men de uugeftrekte woestijn der Campagna, dat
graf der graven, welker fchrikverwekkende eenzaamheid, toe
n
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aan den vervallen toren van Mezza Via het eerfle posthuis,
toe, door velden, tuinen noch woningen wordt afgebro.
ken. — In de verte ziet men wel ettelijke ruïnen en villa's;
maar niet één b o o m , niet één'korenhalm vertoont zich meet
in die velden, Waar de weelderiglte menfchen uit den oudea
tijd hunne prachtige paviljoens hadden."
'.. . W a t w i j , te Napels gekomen, lezen, is vooral niet het
minst merkwaardige in deze reis. De heerlijke gezigten, de
zonderlinge groepen, het volkskarakter , de volksphyfionomie,
en de (laatkunde, door de laatfle gebeurtenisfen regt merkwaardig geworden, verdienen allezins, dat men ze hier leere
kennen. Wij willen ons best doen, door nog een (taal twee
of drie van on gelijken inhoud, den lust daartoe verder op te
wekken.
„ De begeerde plaats (op den Vefuvius) bereikt hebbend e , w e l k e , nog maar weinige dagen te voren, een vloeibaar
vuur was en rook en zwaveldampen uit talrijke openingen
opzond , bevonden wij o n s , bij het omgaan van eenen hoek,
eensklaps vlak voor eene groep Engelfche dandfs van beider
fekfen, aan welke wij kennis hadden.
De dames waren zeer
luchtig gekleed, en daarbij had haar gewaad bereids vrij wat
door haar waagftukje geleden. M e t dat al (tonden zij te lagchen en te fnappen op den afgrond, waaruit, eenige voeien
beneden haar, eene kokende lava o p b o r r e l d e . . . . . ïs u moest
het verhevene aan het vermakelijke opgeofferd worden, en
dat was regt verdrietig."
„ Hét vuur det ongelukkig gedaagde omwenteling begon
reeds blijkbaar te fmeulen. Indien die niet door de onregtVaardige tusfehènkomst van vreemde natiën in haren loop ware geftuit geworden, zou zij , buiten t w i j f e l , gelukkiger gevolgen gehad bebben. Doch haar deerniswaardige uitflag is
ligt te verklaren. De omwenteling (even als alle omwentelingen, die onder natiën voorvallen, welker befchaving zich
alleen tót de aanzienlijkfte volksklasfen in de hoofdlieden bepaalt) werd door e e n , naar evenredigheid, klein getal perfoiien b e w e r k t , en geleek , in dat o p z i g t , naar de Engelfche
omwenteling van 1688, die zonder eenige bioedftorting gefchiedde. In d e z e , waarvan wij hier fpreken, waren al de
talenten van het land in werking gebragt, en de uic Frankrijk en Engeland opgezamelde kundigheden zouden ter bevordering van 'srijks weizijn aangewend zijn geworden. Deswege floot deze omwenteling alle theoretifche gelijkheid, alle
t
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rflraehting voor eigendommen, alle verbanningen u i t , en zoif
flechts daarin bèftaan hebben, dat eenige individu's verftandelijke kundigheden aan den grooten hoop der natie mededeel-,
den, Maar toen een vreemde inval .eene oproeping van de
wasfa dev natie noodzakelijk maakte, hing haar lot van hec
goeddunken, den moed- en den goeden wil van: een bedorv e n , verachtelijk, bijgeloevig en beestachtig onkundig gepeupel a f , hetwe|k noeh de voorwerpen, die het verdedigen
z o u , onderfcheiden , noch zelfs de noodzakelijkheid, om te
"ftrijden, begrijpen kon. De edele en onverfchrokkene gemoederen, welke zich in deze omwenteling gewaagd hadden,
moesten met ongefchikte werktuigen arbeiden, en ge volgelijk
juiste hunne onderneming den bedoelden uitflag."
„ D E taal, de godsdienst en de kleeding van dit [het Na*
fetfcfy} volk (onder dien naam, begrijpen wij altijd de lagere
Tflasfen) ftemmen met deszelfs rijke verbeelding en halve beschaafdheid volkomen overeen. Hun tongval is eene foor»
van poëtifchen tekst, die door veel beteekenende gebaren
wordt gekommentarieerd: de eerfte is geheel figuurlijk, en
de laatfte zijn vol bevalligheid. Hunne wijs van groeten heeft
iéts kokets, en de gemakkelijkheid, waarmede z i j , op eenen
grooten afftand, door zekere telegrafifche bewegingen der armen en handen, tegen elkander fpreken kunnen, iets tooveft
flchtigs. De altijd merkwaardige bewegelijkheid hunner fpitfa gezigten en uitftekende. gelaatstrekken wordt nog treffend e r , wanneer hun ligchaam in rust en hunne aandacht op eem
hunner improvijatori, of verh,alers, gevestigd is, — De Mok vertoont verfcheidene groepen, ieder van twee of drie rijen perfonen, en uit de geringfte lazzarmi beftaande, die nu eens
op houten banken, dan eens op den grond zitten, naarmate
van den prijs, welke aan eenigen peripatetifche»4Jlozoof of
eenigen voorlezer betaald wordt, die in het midden ftaat, en
uit T A S S O , of M A S T R I L L O de gefchiedenis, des Bijbels , of
legenden van EENEN minder ftiehtelijken aard, luid voorleest.—I
Nimmer heb ik fiflonamiën gezien, die eene diepere aandacht
en meerdere belangftelling uitdrukten. Hunne wenkbraauwen
waren zamengetrokken, hunne lippen vaneengefpannen, en
hunne hoofden wiegden, terwijl, zij naar de feiten en avonp r e n van P O F E R E D O en R I K A L O O luisterden. -*- Sommii
gen hadden zich in hunnen aandachtigen ijver ten halve opga.
rigc, anderen lieten eenen doffen uitroep hooren.en de zachtjes gemompelde bravo si liepen den kring rond njftt de b § dwongene aandoening van lieden,die de zangen,welke hunng
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geestdrift zoo zeer opwekken, door toejuichingen fchromen
af te breken."
Ten flotte nog iets over Venetië. — „ D e nu eens op paalwerk rustende, dan weder op rotfen en eilandjes aangelegde,
en,wanneer
met grachten doorfneden zijn,bij elke fchrede doqr kleine bruggen vereenigde flraten van Venetië gelijken in breedte naar de Parijsfche liegen of de alley van Londen. Zelfs zijn zij misfchien nog een weinig naauwer, maar
veel zuidelijker, dewijl de mensch het eeni^fte dier is, dat
z e betreedt."
„ De zon was nog niet ondergegaan; hare laatfle ftralea
fchitterden nog op de koepels en torens, en vormden ftrepen
van de fraaifte kleuren op de gevels en het plaveifel, toen
w i j , uit de fchemerjng der naauwe flraten komende, ons eens.
klaps op het treffendfte en prachtigfte plein van Italië, hep
plein van St. Marcus, bevonden. Na het grqotfte portaal in
het midden doorgegaan te zijn, bevindt men zich regt tegenover de St. Jtfarcus-kevk, en ziet men een gebouw, hoedanig men nooit gezien heeft; een gebouw, dat te gelijk eene
moskee, een tempel en eene domkerk is. Deszelfs verwardeUjk door elkander vermengde Griekfehe, AraUfche en Gothifche architektuur hrengt echter zulk eene fraaije uitwerking
voort, dat alle denkbeelden van harmonie en evenredigheid
daarbij, als ware het, in verbijstering geraken. De p o r t a l e B ,
de koepels, de kleine torentjes (minarets), de Moorfche arabesken , èe Gothifche bogen en de Griekfehe kolommen zijn.
met goud en ultramarijn belegd, en met mozaïken en kostbare fteenen van allerlei kleur en uit alle landen verfierd."
„ De grootfte merkwaardigheid van het St.- Marcus -plein
?jjn de Levantvaarders. Daar zagen wij Turken, zoo lang
zij waren, onder tenten liggen, die naar hunne.kioskes geleken; inwoners van Barbarije, die ons den minnaar van P O R T I A , met het donkere liverei der verzengende zon, herinnerden; Grieken en Armeniërs, die, onder het flurpen van de
moka hunner woeste meesters, van hunne vrijheid droomden,
en Slavoniers, wier kostuum en voorkomen, wegens derzelver afwijking van eene befchaafde kleeding, de oogen der
nieuwsgierigen tot zich trokken."
„In de Paufelijke ftad Sinigaglia vroegen wij den knecht,
die ons bediende , of dezelve niet den eenen of anderen beroemden zanger of zangeres had opgeleverd. Na zich een
oogenblik bedacht te hebben, antwoordde hij koeltjes, ter-
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wijl hij een ander bord op tafel z e t t e : Ja, Mevrouwt eene
zekere C A T A L A N I en eenige anderen. Het huis van M e 
vrouw C A T A L A N I ' S vader, die een gering koopman i s ,
flond niet ver Van de herberg. Zij was nog zeer j o n g , toen
de dames van Sinigaglia de zorg voor hare opvoeding op
zich namen ,• en haar in eene muzijkfchool beitelden, welke
zij vervolgens verliet, om kennis met Koningen en Keizers
ie maken; maar, even als de profeten, is en blijft zij in
haar vaderland npg fteeds una certa C A T A L A N I ! "
Wij moeten eindigen, en ligt wel verfchooning vragen voor
ónze uitvoerigheid met een» anders woorden. Doch dit kwam
óns v o o r , de b e s t e , éénige wijze te zijn, om het rijke,
fchoone, afwisfelende, en toch ook wel eens te weelderige,
ftoute tafereel wat nader te doen kennen. Voor beoordeeling
ten dienfte van h e n , die het reeds gelezen hebben, althans
in een kort bellek, is h e t , om al het menigvuldige, niet
Eeer gefehikt. Het karakter, de phyfionomie en den g e e s t ,
daarentegen, hopen wij te hebben doen z i e n , ert wie geen
tijd of lust heeft om het werk z e k e te lezen, zal zich misfchien toch met onze uittrekfeltjes wel willen vermaken; zij
volgen meestal den loop der r e i z e , en zijn opzettelijk zeer
verfchillend gekozen.

Taal- en Dichtkundige Verfcheidenheden,
DER
D I J K . Ude en lilde
Deel.

door Mr. w . B I L -

(Tweede Verflag.)
D e lezer van dit tijdfchrift zal ons wel ontdaan v a n , na
Zoo vele uitvoerigheid , zoo als wij toch onze beknoptheid
noemen moeten, te treden in een ontwikkeld verflag aangaan
de het derde deel dezer Verfcheidenheden, wanneer wij hem
verzekeren, gelijk ook uit de inhoudsopgave hier boven blijkt,
dat hetzelve beftaat uit taalkundige opmerkingen en waarne
mingen, d i e , gelijk van zelve fpreekc, bijzonder den roem
van B I L D E R D I J K handhaven, dien hem een door hem mis
kende en almede verguisde en mishandelde S I E G E N B E E K
gaf, van een' Ychranderen taalkenner, een' uitmuntenden taal
geleerde, wien hij zich dankbare erkentenis verpligt belijdt,
voor het nut, uit zijne gefchriften, over taalkundige onder
werpen, getrokken, en diepen eerbied voor zijne geheel on«
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gemeene begaafdheden en zeldzame kundigheden. (Recenf ook
der Reien/.') Zoo hartelijk gaarne als wij deze getuigenis de
onze maken, en belijden moeten, tot dezelve, door de le
zing van dit derde d e e l , dat waarlijk eene fchatkamer van
taalkundige- geleerdheid i s , te meer te zijn aangefpoord, z o o
zeer fmarc het o n s , zoo verbazend veel meer n o g , dan bij
de lezing des tweeden deeft, het onderfcheid tusfchen g e 
leerdheid en wijsheid geftadig te hebben moeten opmerken,
fn de w i j z e , óp" welke zich a i i D E R DIJK-veroorlooft zijn
gezag te laten gelden; terwijl wij allen, a*ie zich op de be
oefening onzer fchooije moedertaal beviy eigen , erriftig moe
ten waarfchuwen, om zich door dat gezag niet te laten blind
d o e k e n , waartoe het genoeg raag wezen hen te verwijzen
naar d e , hier zoo fchoon afitekende, wederfpraak van Prof.
S I B G E H B E E K , d i e , t. a. p . , onzes.oordeels, overtuigend
het gefchrevene van B I L D E & D I J K over ons nogt'hand*"en
het pochran der Ouden wederlegd heeft. Wij willen het gezegde roet d r i e , vier bewezen ftaven, hoe vele ook de voor
beelden z i j n , die ons dit veelbevattend boekdeel aan de hand
geeft.
" B l . 4 reeds, waar hij., als eene derde oorzaak der taalver
andering, opgeeft het niec verdaan zijner eigene t a a l , noemt
hij dit het gevolg van het verkeerd toepasfen van zeer bekrompene en valfche begrippen van h e n , d i e , zonder eenige
bistorifche kenuis, zich aanmatigen, over dé deugdelijkheid
en ondeugdelijkheid der uitdrukkingen en woorden te oor«Jeelen, ep als regters en leermeesters op te ftaan in hetgeen
zij nooit onderzocht hebben, noch ooit in ftaat geweest zijn
Tte léeren kennen. „ H e t g e m e e n v e r v o l g t B I L D E R D I J K ,
altijd lichtgelöovig, geeft zich ileeds aan kwakzalvers
o v e r , e n , die boven het gemeen z i j n , zijn genegen, om die
fcieh als meer wetende aankondigt, te hooren, en — waar
toen zich leerling maken w i l , ontbreekt hec nimmer aan
meesters." " V e l e waarheid, maar hoe fcherp toegediend 1
'c Is echter , bij hetgeen wij b l . ng vinden, nog
toalsch:
„ Zie | wederom eene nieuwe domheid onzer taal
verbeteraars!
T r o u w e n s , hun domheden liggen o n s , bij
bet onderzoek dér taal, ftap voor flap, voor de voeten."
P i t is eene inleiding tot eene, wij gelooven waarachtige, be*
oordeeling der verwisfeling van fchoon tegen of fchoon. Maar,
hoe weinig beteekent het, bij hetgeen wij vinden bi. 78: „ I s
m

het vreemd , daar men de rustige oud. Nederlandfche geftalte naar de frnalle fchouders der verbasterde Franfchen bedorven heeft, dat men, van den anderen kant, ook de plompe
Hoogduitfche ukfpraak dorst opdringen? Dit beboprde bij,de
oorfpronklijk Engelfche Deïsterij en Levelled), om onze
natie geheel te verderven,en bij de terugkeering tot den ou.
den apenftand, waar de nieuwe Filozofen ons uit gefproien
•willen, misfchien wel de eer te verkrijgen van de eerften te
Zijn." — Doch, waartoe ook meer? Maar, is, het niet jammer?...
Behoudens dit alles, fchatten wij dit werk zeer hoog, en
herhalen onze loffpraak, dat het eene fchatkamervan geleerdheid is. De bekende,. bijna onbegrijpelijke belezenheid
van B I L D E R D u K deelt hier niet flechts miidelijk mede
hetgeen men wacht, maar neemt daaruit aanleiding, om, tot
kwistens toe, allerhande voorraad te fcbenken.. Zijne profunde kennis leidt den lezer, die hem echter niet. kan volgen zonder telkens eens, adem te halen en te vragen, tot
de belangrijkfte ontdekkingen, en maakt, door het iteeds af*
wisfelend onderhoud én"'den rüstigen eigen* tred, dien zij
houdt, ook het vaak donkere en moeijelijkefpopraangenaam.
Men zal telkens ?ich gedrongen gevoelen tot blijdejverheffing des lofs onzer eerwaardige moedertaal, en hen beklagen,
die haar miskennen, alleen öjndat zij haar niet kennen.
Laat ons althans iets, ook hier, met verkorting,,mededeelen. „Ons niet is ne-iet,dj."niet
gelijk niemand

ne-iemand

eenigzins,

it,, nergens ne-ergens

adverbialiter,
ezv.

Ook;

heeft het geen niet bij zich npotjig; onze grootvaders zeiden
nog 'k en kan, gij en,zult. Maar pfeonastice is vanden vroeg*
ften tijd af bij ons en de Franfcheü ingevoerd geweest, daar
een tweede ontkenning tot verfterking bij te voegen, die begrepen moet worden als eene parenthetifche interjectie, eo
dus zei men: ik en doe dat, niet; ik en kan dat, niet,
looven;
dat i s , ik doe dat niet, in geenen deelê'; ik kan

nief,

volftrekt

niet,

gelooyen.

gei,
dat

E n , gelijk het gaat, wanneer

men .zich eens aan een Oratorifchè, uitdrukking gewende', en
die algemeen wordt, verliest zij haar kracht en beteekenis,,
en zij..wordt tot een triviale manier van fprekeu, .waarbij
men niets denkt; waaruit volgde, dat toen men en en niet
als twee bloote negativen in één zin aanmerkte,. en uit de
Latijnfche Grammatica geleerd had „ duo negativa
affrm,ant'\
het verbannen van een van de twee het gevolg wierd." Dit

nu trof en, (oudtijds w ) d a t nog, tot na de omwenteling van
1747, in de (katsplakkatenaltijd aan de oude taal getrouw,
gevonden werd. — Het gebruik van ne of en toe eenen modus potentialis, diën tóen thans door of uitdrukt, wordt door
B I L D E R D I J K niet alleen geftaafd jnet-verfcheidene voorbeeld e n , maar, bij deze gelegenheid, "menig daarin voorkomend
woord opgehelderd, en menige taalkundige aanmerking gemaakt, zoodat men wel een register van het in dit Werk verfpreide menigvuldige konde aanleggen.
Wij hopen, dat de uitgever geene redenen zal hebben, om
zich over het onthaal van dit werk te beklagen, en dat B I L D E R D J J K , wiens voorraad nog wel niet zal ophouden, desgelijks niet z a l ; ophouden deze Perfcheid'-nheden te vervolgen. Aan .de pers van I M M E R Z E E L is het goed toevertrouwd, dezelve, naar ,behooren in het licht te zenden». Wij
mogen .althans over letter en'druk, ook met opzigt tot vreemdere stalen , zeer voldaan Zijh,;en verheugen ons in het bezit dezer drie deelen, aan velen dieiv rijkdom toewénfehende.
1

Taal- en Dichtkundige Fetfcheldenhêden, door Mr. w . Bit,-*
D E R D I J K ! IVde Deel.
Te' Rotterdam, bij]. Immerzeêl,
Jun. In 'gr. Bv.o. 294
Bl,f%-\
B I L D E R D I J K had, op zijn vijftiende jaar, meer oud en
toenmalig Nederduitsch gelezen, dan dé gelettérdften uit
den hoop van die thans wat meenen te weten onder het oog
gehad hebben; *ja de jongen, die op zijn derdehalve jaar al
tfan' hétichtijvëri w a s , behandelde, van toen af', handfehriften, èn boeken van taalkenners, noctuma diuïnaquc manu.
Bat zegt de man zelf, en daarmede is het immers uic ? Zoo
ïroeg '•wijs was" "de Heer s i E G E N B E E K nièf, en daarom
mag hij noch «ën der jonge knapen, in of ria de revolutie
van 1795 Opgekomen,het woord hebben,als B I L D E R D I J K
fpréékt. Zij- krijgen er dan ook geducht langs, in het voorïaaïfte"ftukje in dit'deel, over tiochtan en nochtattdi, ingerigc
tegen het- Iets daarover, geplaatst in het Mengelwerk van
den Recenfent 0. d. Recenf. Hoe jammer , dat h e t : „ uwe
befeheidenkeid zij allen menfehen bekend" zoo vreemd aan
B i L D Ê K D i f K fchijnt — néén, is,alsof
hij dat nimmer had
gelezénl Dit had men hem, tot zijn best, wel gefladig,
toen hij fchrijven leerde, en als b i j , misfehien, fouten be1

g i n g , mogen doen affchrijven. Het is niet mogelijk, iijhé
trotfche en honende bitsheid tegen de zoo befcheidene voordragt van S I E G E N B E E K gade te flaan, zonder zich te ex*
geren over des zeventigjarigen mans verregaand vergrijp aan
dit voorfchrift der Christenleere. Zijne letterwoede gaat zelfs
zoo verre, dat hij ( b l . 1 8 3 , reg. 2 V. o, enz.) eenen volzin
onvoltooid l i e t ; zoodat hij zijn gefèhrijf niet eens fchijnt te
hebben overgelezen. De zaak in gefchil laten wij in heE
midden; Behalve in dit vuile en hatelijke ftuk, vindt men
in de. overigen, over de getatnamen\, de (ijferletters, de

handfehriften van de Natuurkunde des Heelals, gewoonlijk
aan broeder G H E R A E R T toegefchreven, twee oud- Nederlandfche overblijffelen en de aanmerkingen op dezelve, in de
vlugtige bedenkingen ever de leiter T ,en in het kort Ver/lag van
een' merkwaardigen IJslandfchen ftok, de gewone verbijste*
rende geleerdheid, bij welker uitftalüug wij wel een» zeiden: „ Z i j brengt hem tot razernij, en — quoad not, cui
bono ?'* Het lust ons niet, al ware ons de ruimte vergund,
ftuk voor ftuk te ontleden. Wij verblijden ons met dat al in
het bezit van dit werk; het bevat een* fchat Van taal- en
oudheidkunde,en, kan men in B I L D Ï R O « K den man, zoo»
zeer als iemand, ja meer dan eenig ander, in dit vak doorkneed , afgefcheideh belchouwen van den wijzen en goeder*
Christen, wie zal hem dan géén' dank willen betuigen voof
de mededeeling van z o o vele wetenfchap? Aan het vertoog
over de zoogenoemde Cijferletters hebben w i j , voor o n » ,
bet meest gehad, en maakten gaarne, door Uitvoeriger melding daarvan, het geheele boekwerk onzen lezeren belang»
rijk; doch dan zouden wij uictrekfels leveren, bedenkingen
voordragen moeten, en buiten het fpoor eens beoordeelendefi
yerflags treden. Derhalve ztj het onzen lezer genoeg, op deze vrucht van B I L D E R P U K ' S Z O O veel omvacteaden geesÉ
opmerkzaam te zijn gemaakt. Ter proeve fta, uit de aanraer*
kingen, het volgende! B l . 143. » Üten heere. Men fctree/
heer voor heir, gelijk men nu wederom invoert. Is dit rrg
geene terugkeering ten goede? N e e n , waarlijk niet: want
toen men dus fchreef, fptak men et als « ' u i t , en nu alp
een platte e. Zpo bederft, men alles, bij gebrek van de war?
nitfpraak te kennen, die ook zelfs de meesten thands niet
zouden in ftaat z i j n , met hunne aan Franseh, Engelsch
en Hoogduitsch, verwende fpraaktuigen uit te brengen. Dtfc
een Rotterdammer z o o fcnrijft is wel toe te g e v e n , omdat
ir

er bij hem nog iets van die oude uitfpraak, welke ee van é
oncferfcheidt, bewaard i s , maar in een Arafterdammer of L e y .
denaar b. v . is het allerbefpottelijkst. 't Is of de Franfchert
nu wéér Royne voor Reine gingen fchryven." *-< Kon en
g o e d , men herkent overal den Meester; maar, helaas 1 z o o
wel' in het meesterachtige, al» in het meesterlijke. Ongeluk
kig voor da wetenfchap, met name onzer moedertaal, zoude
het z i j n , zoo de fchande, met welke B I L D E R D I J K zelf zijhen roem heeft bezoedeld, veroorzaken m o g t , dat zijne land»
genooten niet z o o vele vruchten plukten, als hun mogelijk
i s , van die verdienften, welke hem de onpartijdigheid derzulken niet ontzeggen mag, die zich over zijn hart en ge
drag, zoo als hij beiden aan het publiek betoont, bedroe
ven moeten.

Alphabetifche Naamlijst der Gemeenten en derzelver Onderhorigheden,
uitmakende het Koningrijk der Nederlanden ;
met aanwijzing der Arrondisfementen,
Diftricten, Hoofd-'
fchoutambten,
Kwartieren en Provinciën, waarin dezelve
gelegen zijn; benevens eene opgave der bevolking van elke
Gemeente afzonderlijk; waarachter is gevoegd eene opgave
der plaatfen, waar Postkantoren zijn gevestigd. Alles uit
de jongjte officiële flukken en volgens de laatst plaats gehad
hebbende veranderingen opgemaakt en zamengejleld door j .
j . G O S S E L I N , Adjunct - Commies bij het Departement
van
Oorlog. Eerfte Gedeelte. Te Amfterdam, bij J. C . van
Resteren. 1820V / * gr. Zvo. 268 Bl. f 3 - 1 5 c.
D e Schrijver is door zijne Alphabetifche Naamlijst der Sie.
den en voornaamjle Dorpen van ons Koningrijk in 1817 reeds
in dit vak genoegzaam bekend. Natuurljjk was nu die Naam
lijst minder bruikbaar geworden, door de vele veranderingen
in de verdeeling der Provinciën en de Befturen te platten lande.
De nieuwfte veranderingen tot nu toe zijn hier mede reeds
ingelascht, en d i e , welke nog in het zigt z i j n , zullen achter
het tweede Deel worden opgegeven. De bevolking i s , z o o
als die in 1823 bekend w a s , bier aangewezen. Aan eenige
vrienden betuigt de Schrijver voor hunne welwillende mede
hulp zijnen dank. Vooraf gaat eene aanwijzing der verdee.
ling van ons Koningrijk in deszelfs verfchillende Provinciën.
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D e uitvoerige titel geeft voor het overige van geheel den inhoud genoegzaam berigt. Voor eene duidelijke en nette uit.
voering, bij zoodanig werk van groot belang, is genoegzaam
gezorgd. De aanzienlijke Lijst van Inteekenaren, en aan derzelver hoofd Z . M . d e Koning, bewijst ten volle * dat menden
Heer G O S S E L I N voorde taak, die hij hier op zich neemt,
zeer wel berekend houdt. Het w e r k , dat wij op dezen grond
met een zoo goed voorgevoel van deszelfs naauwkeurigheid
(bij zoodanig werk het voornaamfte vereischte) in de hand
namen, is inderdaad voor de leden van admiuiftrative Beftu.
ren, Ambtenaren, hunne onderhoorigen enz. van groot belang. Inmiddels is het den Letteroefenaar niet te vergen, dat
hy hec boek doorleze, eh de naauwkeurigheid van iedere o p .
gave en aanwijzing toetfe. Dit zou onredelijk van hem denzelfden labor Herculeus vorderen, als die van den Schrijver
was. Steller dezes heeft daartoe inderdaad noch tijd noch ge*
duld. Bij het doorbladeren, en het hechten op een aantal
hem meest bekende plaatfen, vond hij echter, zoo veel hij
zien k o n , geene mis Hellingen. Dit eerfte gedeelte brengt de
letter K ten einde, en het tweede Deel wordt omftreeks de
helft der maand Maart beloofd. Sat tïto, ft fat béne , zeggen
w i j ; maar aan dit laatfle hebben wij ook geene reden om te
twijfelen. — Ons Koningrijk telt, volgens deze opgave, 180
fteden, met eene bevolking van 1,646,601 zielen; 3670 gemeenten te platten lande, met eene bevolking van 4,072,412
zielen; en alzoo heeft het Koningrijk in het geheel eene be.
volking van 5,719,023 zielen.

Gedenkzuil voor Mr. R H ij N v 1 s F E I T H . Te Leeuwarden '
bij G. T . N . Suringar. 1805. In gr.&yo. 260 Bl. f 3-80.
t

O o k i k , ik volg in rouw de baar
Van Neêrlands grijzen harpenaar,
De baar van Neêrlands Diehtren Vader;
Ook i k , ik tree zijn laatfle wijk
Met weemoed en met eerbied nader,
En flrooi een bloem op 't Vader-lijk.
Ja, h e i l i g , fchoon hij treurig z i j ,
o Vader! is die lijkpligt m i j ,
Die laatfle plegtige«eebetooning;
Dat volgen van den trngen ftoet,
Dat knielen bij uw laatfle w o n i n g ,
Dat ftaamlen van den affcheidgroed

6 Z a l i g , op wiens grafgefteent'
Èen fchaar van darikbre zonen weent,
Van zonen, die zijn hoogmoed waren;
D i e , door zijn lesfen voorgelicht,
Wie hunner ooit hem evenaren,
Dat 's Vaders voorbeeld zijn verpligt!
Met dezen aanhef van T O L L E N S ' Treurzang beginnen
toi) ook te gewagen van de Gedenkzuil, dien overleden V a der der Nederlandfche
Dichteren door hen, zijne dankbare
Zonen , gefticht. Zij fta in vollen luister, duurzamer dan
eene marmeren grafnaald, voor het oog der vaderlandfche geflachten, door eëne reeks van volgende eeuwen! Naast dè
werken van den onfterfelijken Zwollenaar, welken dit boek
naar deszelfs uitgebreide verdienden huldigt, benoude het imi
mer zijne plaats en rang bij onze verfte nakömèlingfchap •
Niet w i j , wier Oordeel als Kunstregters zou mogen falen,
maar elk vriend van deugd en Godsdienst, élk befchaafd Nederlander ên regtfchapen Christen,- Zal, na lezing en herlezing van dit Gedenkftuk aan F E I T H , dien ftand , zoo wij
vertrouwen, aan dit boekdeel toewijzen, 's Mans grootheid
toch en innige waarde ftaan, terwijl w i j , zijne tijdgenooten,
de keurig getroffen Beetdtenls tegenover dén titel aanftaren,
zoo fprekend, zoo aanminnig voor Onzen geest, dat wij j
zijnen grijzen ouderdom vergetende, over zijn vérfcheiden
weemoedig treuren, én meer dan ooit ons ongefchikt gevoelen , om met de oogen van eénen waanwijzen eh vaak vermeiden Argus rond te z i e n , o f misfchien aan deze voortreffelijke Gedenkzuil een nietig vlekje te vindén ware. Liever
Zouden w i j , deelendé ih den algemeehen rouw over den Lievelingsdichter onzer Natie, Onze Lezers eenvoudig tot het
werk zelVe overwijzën, dat beter, dan Wij vermogen, aan
hunne begeerte, om F E I T H te kennen, of zich aan hem të
herinneren , voldoen z a l , of gewis bij velen aireede voldaan
heeft.
Onder de velerlei eèrbewijzingen, onzen Nedërlahdfchen Bard
bejegend, verdienen gewis deze met alle regt genoemd te worden: dat bij 'smans leven zijne Afbeelding, opzettelijk daartoe van den vermaarden Kunstfchilder V A N D È R K O O I Vervaardigd, wegens zijne letterkundige verdienden, in dë Vergaderzaal van het Koninklijk ïnflituut te Amjierddm is geplaatst geworden; en dat zijner nagedachtenisfe bij de HollandB O E K B E S C H . l8ü5. N O . 5.
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fche Maatfchappij, door eene plegtige Lofrede van den rijftbegaafden Mr. M . C . V A N H A L L , uitgefproken in hare aigemeene Vergadering te Anijlerdam,
regtmatige hulde werd
toegebragt. Beide, dit Portret, door den ervaren p. V E 
L I J N in koper gebragt, en dat uitnemend opftel des Rede
raars, verblijden wij ons in deze Gedenkzuil voor F E I T H te
ontmoeten, welke niet misfen kunnen de aandacht inzonder
heid tot zich te trekken, en als hare pronkfieraden uitkomen.
Beiderlei werk zal den Nederlander welkom, en fteeds bij
uitnemendheid dierbaar zijn. Want gelijk de gedaante den
veelgeliefden en hooggeachten Zwollenaar vertegenwoordigt,
zoo kenfehetst het welfprekende tafereel dien cederigen G e .
leerde, vromen Wijsgeer, deftigen Redenaar, en godsdicnftw
gen Zanger, in deszelfs onderfcheidene betrekkingen van vaderlandminnend Burger, hartelijk Vriend, en getrouw Chris,
ten, zonder eenig inmengfel van onverdienden of vleijenden
l o f , maar gelijk hij was en werkzaam gebleven is tot in zij
nen grijzen ouderdom, en zich aan het onzijdige nagedacht
zal voordoen in den rijken fchat van gefchriften., waarin zijn
geest, kunde en opregtheid van hart en zeden uitblinken,
en waarin hij zich voornamelijk kenmerkte als oorfpronkelijk
Vernuft en Dichter van den eerften rang.
Maar, voerde V A N H A L L het woord in eene Vergadering
van zijne Medeleden der Maatfchappij van Kunjlen en Wetenfehappen, trad hij v o o r dezen o p , om het verlies des
Grijsaards te doen gevoelen, door hem en anderen onzer
Dichters als een teedergeliefd Vader en waardig Voorbeeld
betreurd, bij zulk eene openlijke hulde, het is blijkbaar,
kon zijne Rede niet afdalen töt de kleinere trekken van het
huisfelijk en (tiller leven, hoezeer dezelve ook verdienen
mogten, tot eer van F E I T H , in geheugenis te blijven.
Dank,innige dank,derhalve,hebbe de edeie W A R N S I N C K ,
die dit gemis bij uitnemendheid heeft aangevuld door de fchets
van zijnen afgeftorven Vriend, vit gemeenzame brieven , met
dezen gewisfeld, tot deszelfs vereering opgemaakt en hier
medegedeeld. En zijn er veelligt, die in dit ftuk eene overgroote uitvoerigheid en al te gevoeligen toon, op voorgang
van den Recenfent ook der Recenfenten, (Deel XIX. N o . I )
mogen wraken, wij echter misprijzen ook dit niet, daar
F E I T H het voorwerp i s , aan wiens beminnelijke zielshoeda
nigheden, kiefche deugd en hartelijke vroomheid Nederland,
zoo wij achten, naauwelijks te veel kan herinnerd worden, om
x

zich aan hem te fpiegelen. T r o u w e n s , z o o ook 's mans droe*
fenis, die vooral het Christelijk ftertbedde van zijnen Vriend
mee zoo veel aandoening' als waarheid befchreven heeft, al
eens omtrent den hooggefchatten en algemeen betreurden
Grijsaard breedfprakig werd in zijn verflag, wij laten, te zij
ner volkomene vrijfprake wegens dat uitweiden, het toepas,
felijk zeggen van H O R A I I U S gelden:
Multh'llle bonts flebilis occidit:
Nulli flebilior quant Tibi.
Min gepast, echter, vonden wij de trippelmaat, welke door
den Heer V A N W A L R É voor eenen Rouwzang bij het graf
des Dichters gekozen w e r d , en waarvan bij de Ouden, zoo
veel wij w e t e n , geen voorbeeld bekend i s , even weinig als
bij V O N D E L en andere Nederlandfche vraagbaken.
Ten doorflaanden bewijze der hartelijke liefde en hoogach
ting, waarin de waardige Grijsaard ftond bij jongere en
reeds beroemde Mannen, in zijne fchole gevormd, en door
zijnen aan D e u g d , Vaderland en Godsdienst gewijden
geest bezield, vinden wij aan het flot en tot fieraad van
deze Gedenkzuil een aanzienlijk getal van keurige Romvzangen toegevoegd. Van den toon, waarop dezelve geftemd zijn,
gaven wij eene voortreffelijke proeve, bij den aanvang van
ons verflag , nit T O L L E N S ; fchoon deze hier den ftoet be«
fluit, die begeleid wordt van den Z o o n , p. R . F E I T H ,
diep weemoedig voorgaande met Vaders Uitvaart. Wij be
hoeven niet allen te noemen, en nog minder zullen wij ons
uitlaten over de betrekkelijke waarde en verdienden der o p genomene (tukken, die allen het merk van opregten rouw
dragen over eenen M a n , alleen na zijnen dood door den
vuilen B I L D E R D I J K aangegraauwd (*_);
Schoon Neerland, fchoon Euroop mag op den Zanger roemen,
Wiens onnavolgbren geest flechts de eeuwigheid omvat,
En dien een K L op S T O C K zelf aan zich gelijk mogt noemen,
(*) Men zie Aant. 14 achter de Lofrede. Wij zeggen hier
bij alleen:
Sic lupus et turpes injlant morientibus urji,
Et quacunque minor nobilitate fera est..
O v i D . Trist. 111. El. 5. v. 35.
q 2
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daadzaak mededeelt, waarop hij in den laatften regel, het oog
bad. Inzonderheid echter werden wij geroerd door het aandoenlijk teedere en het zwaar gefchokt gevoel der vriendfchap, dat zich in de weeklagen van P E T R O N E L L A
M O E N S ,
N I E R S T R A S Z
en w A R N S i N C K laat hooren;
terwijl evenzeer de verheven Lierzang van L O O T S , als de
uitvoeriger gedichten der beide Heeren K L I J N , en ook het
zachtvloeijend lied van V A N L O G H E M , ons bij uitnemendheid bevielen , zonder dat w i j , door van anderen te zwijg e n , aan dezen eenigzins den welverdienden lof ontzeggen
willen.
Nog moeten wij een oogenblik onze Lezers bij de Gedenkzuil toeven, daar het ons onmogelijk i s , van dezelve en
van F E I T H te fcheiden, zonder dat wij hun nog eenevruchs
van zijnen geest, uit den mannelijken leeftijd des Dichters,
aanbieden In zijne aanteekeningen op de Lofrede heeft V A N
HALL
het bedoelde ftukje, hevorens niet gedrukt, aan de
ye-getelnis onttogen, waarin het fchenken van eenen gouden Eereprijs aan de Gebroeders N A B R E B O U T door den
lluishoudelijken Tak, der Haarlemfche Maatfchappij aldus worde
bezongen;
De beste Maatfchappij, uit de eêlfte zucht ontfproten,
Schenkt aan Bataaffche deugd een gouden Eerekroon;
Zij fchat verdienften hoog in Neêrlands achtbre Grooten,
Maar vindt ze in 't visfcherskleed, hoe nedrig,ruim zoo fchoon.
Straks.is de taal van 't bart in ieders oog te lezen,
De Mensch, de.Patriot, al wat gevoel heeft, fchreit.
DU heilig g o u d , der Deugd eenftemmig toegewezen,
Vereenigt, Bataviers! uw deugd en menschlijkheid.

Redevoering, ter plegtige nagedachtenis van wijlen den Hoogleeraar J. A . U I L K E N S , uitgefproken op den 28 Sept.
1825, door Prof. s, S T R A T I N G H , E Z . Te Groningen,
bij J. Oomkens. 1825. In gr, 8vo. 56 Bl. f '.-75.
zijn den Heere S T R A T I N G H dank fchuldig voor deze Redevoering. Niet min dan de vervaardiger van het Portret , heeft hij ons eene welgelijkende beeldtenis van den be»
langrijken man in, dezelve gegeven. Voor ons hadden wij
dat bijwerk en die hoogere tinten, welke de gelegenheid, bij
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het uitfpreken, moge vereischt hebben, liever gemist. Er
zijn toch zoo weinigen, die in de ware lofrede flagen, dat
het eenen man, meer aan de wetenfchappen dan aan de ietteren gewijd, niet ten kwade kon geduid worden, zich van
zulk eene taak te verfchooneri. Onder de kleine bijzonderheden , die ons niet bevielen, behoort het bijvoegfel van het
woordje bertemd o f vermaard, zoo vaak van eenen Hoogïeeraar wordt gefproken, fchoon het hem ook (en er zijn
meer dan één zoodanige onder de genoemden) niet toekome.
Jn het Latijn zij dit een titel; in onze taal is Hoogleeraar
genoeg. Van meer belang is het echter, dat wij een der
voornaamfte bygebragte bewijzen voor de vlugheid van U I L K E N s niet volkomen kunnen beoordeeien, jaden H e e r s T R Ar
T I N G H
hier waarlijk niet regt verftaan. Er is immers maar
één Natuurkundig Schoolboek door de Maatfchappij T o r N U T
SfAN ' T A L G E M E B W uitgegeven, en dat is niet van den Heer
U I L E E N S , maar van den Heer j . B U V S .
De titel, de ongefchondene eer van het Beftuur dier Maatfchappij , en de
zwijgende toeftemming van U I L B E N s bij zijn leven verzekeren ons daarvan. Hoe het dan met dit gezegde des
Lofredenaars ook gelegen zij ( * ) , voorzeker behoeft u I L K E N S geenen lof, die hem niet wettig toekomt.
Erkenden
wij dit tot hiertoe ook niet, dan heeft de Schrijver hét luisi
terrijk voldongen.
;

Almanak der Akademie van Groningen, voor 1826*. Te Gro*
ningen, bi] J. Oomkens. /» limo. f 1*70.
hebben dezen Almanak fedcrt vele jaren aangekondigd
en met goedkeuring vermeld. Trouwens de navolging van
Leyden en Utrecht toont, dat afthans het denkbeeld des Heeren V A N S W I N D E R E N (nu evenwel, zoo het fchijnt,geen
Redacteur meer) geluskig was. De tegenwoordige veertiende Jaargang pronkt met het Schaduwbeeld van den Hoogleeraar D E W A A L , eene Aanfpraak van evengenoemden V A N
S W I N D E R E N
aan zijne Studenten, na den dood van zijnen
Ambtgenoot, Prof? M U N T I N G H E , en eene Redevoering van
Prof. s T R A T i N G i i o p wijlen den Hoogleeraar y 1 L K E N s ,
gehouden in het Natuur- en Scheikundig Genootfchap, doch
(*) Er zal misfchien eenig gebruik van het tweede bekroonde ftuk zijn gemaakt, gelijk dit meer plaats heeft.

afzonderlijk uitgegeven, en zoo ftraks vermeld. Het verdere
pintrenc den toeitand en, de gefchiedenis der Akademieis,
meenen w i j , het gewone. Schoon niets van V A N S W I N D E REN
en over M U N T I N G H E onbelangrijk kan zijn, deed
dit Hoflandfche opftel, bijna in den vorm eener leerrede, als
voorlezing in eene Collegiekamer, op ons toch geene gunftige
werking. Zoo niet het deftige Latijn zelf, dan ten minde
deszelfs deftigheid, en iets, dat wij zoo niet noemen kurlpen, moét dergelijk een ftuk, naar ons gevoel, onderfchek
den en als boven het alledaagfcbe verheffen. Dan, elk zijn
fmaak. Het was voor den druk niet beftemd, en verfchijnt
nu ook nog maar in een Almanak.

Jilozofifche et} Politieke Befchouwing der Jezuiten. Te Am*
fltrdam, bij Gebroeders van Arum. 1825. in kl. ivo. 38
BL ƒ , : - 40,
D e Schrijver van deze Befchouwing fielt eerst 29 axiomafa, gelijk hij ze noemt, trekt daaruit eenige confequentiën,
en past eindelijk de voornaamfte axiomata op de orde der
Jezuiten toe. Nieuws hebben wij in dit gefchrift niet gevon,
den, maar wel goede orde, ftijl, duidelijkheid en naauwkeurigheid gemist. De man meent het goed, en de namen, met
welke hij de Jezuiten nu en dan beftempelt, zijn regt hartelijk, Z O O alS J U D A S , C A R T O U C H E en S C H I N D E R H A N J * E S . Maar de wapenen, door hem gebruikt, zijn oud e a
voor dien helfchen vijand te ftomp. Gelukkig voor het
menschdom, dat er andere wijsgeerige en ftaatkundige beschouwingen, beftaan, waaruit jnen de zamenzwering der jezuiten tegen alles, wat goed en edel is, beter leert kennen,
Het fraaifte van het ganfche boekje is het volgende paskwil,
te Parijs onder de regering van L O D E W I J K XV aangeplakt,
toen eenige Jezuiten onzen gezegenden Verloster in het kleed
van hunne Orde hadden afgebeeld:
Admirez rartifice extreme
De ces pères ingénieux;
*
lis vous ont habillè comme eux,
Mon Dieu, de peur qjfon ne vous aime t

De Stad en het Land van Heusden. Een Leesboek voor de
Jeugd. In II Stukjes, 'i.Hertogenbosch, bij H . Palier en Zoon*
1824, 1825. In gr. 8vo. 138, 14. 1 4 6 , 10 Bl.
V A N O U D E N H O V E N
heeft imi in het jas*
1650 eene befchrijving gegeven van Heusden, meer het plaatfelijke dan het gefchiedkundige .betreffende. De- Heer c, w*
P A P E , Predikant en Rector der Latïj niche Scholen te Heus*
den, aan zijne kinderen van tijd tot tijd het merkwaardige
van de ftad hunner geboorte verhalende, vond geene genoegzame voldoening in gemelde befchrijving van O U D E N H O *
V E N , en ging zelf aan het.nafporen van vollediger berigten,Waaruit deze beide ftukjes ontltaan zijn. De gefchiedenis vaa
Heusden is in avondgefprekken tusfchen vader en zoons ingekleed. Stijl en toon zijn aangenaam e * i u i d e l i j k ; de verdee*
ling van het geheel, in twee g r o o t e , v a n die twee groote
weer in kleinere tijdvakken, is zeer geleidelijk, en alles
wordt door verfchillende aanmerkingen over zeden , gewoonten , regeringsvorm , wetten , godsdienst en andere belangrijke zaken en gebeurtenisfen zoo aangenaam en onderhoudend
afgewisfeld, dat dit werkje, gelijk wij vertrouwen, ook aan
meer lezers, dan alleen aan kinderen, zal behagen. Ook de
zedekundige Iesfen, van tijd tot tijd uit het verhaalde op
eene ongezochte manier afgeleid, hebben groote waarde voor
de jeugdige lezers. Met één woord, wij bevelen dit gefchiedkundige werkje met volle ruimte aan, en vernemen met g e noegen uit de Voorrede van het laatfte ftukje.dat het op vele fenolen in die ftreken is ingevoerd. Het ware te wenfehen,
dat wij in dien fmaak, al was het dan ook wat korter, b e .
fchrijvingen hadden van andere gedeelten van ons vaderland*
De aanmerkingen, achter ieder deeltje gevoegd, getuigen van
de naauwkeurigheid , met welke de Heer p A F E in het zamenftellen van het gefchiedkundige is te werk gegaan. Ook
heeft hij niet verzuimd de ftads Archiven te raadplegen, zoodat wij er ook eene en andere minbekende bijzonderheid bij
winnen. In de gefchiedenis der- Heeren van Heusden had hij
eene oude geflachtlijst voor oogen, welke gevonden wordt
in een folio Handfchrift, bevattende de Privilegiën, Gratiën
en Keuren van Heusden, uit de ftads Secretary. Aangenaam
was ons ook een letterlijke afdruk van den oorfpronkelijkén
giftbrief, waarbij Johanna, dochter van Hertog Jan, VuskensJ A C O B U S

waard aan de oude Schutcers van den voecboog fchenkt jnt
jaer ons her dufentich driehontich vyftich ende fesfe. Voort*
zien w i j , dat de eer, van Vrouwe J A C O B A uit hare Gentfche gevangenis verlost te hebben, mede toekomt aan Heet
Dirk van der Merwede , niet alleen aan Arnoüd Spiring van
Aalburg. Maar het fchijnt w e l , dat ook anderen deel aan die
bevrijding hadden. Renerus Shoius, L i b . I X . rerum Batav.
pag. 138. z e g t , dat Jacoba uit Gent ontfnapt is ope Jóhan*
nis Brederodii at que Johannis Montfortii.
Men zou uit denzelfden Schrijver opmaken , dat Jacoba te Gent flechts ftads»
arrest had,daar hij hare gevangenichap eene custodia liberalis
noemt. Dat zij niet ftreng bewaakt werd, blijkt ook uit /Egidius de R o y a , Annal. Belg. ad an. 1425. In de aanteekeningen op het tweede ftukje deelt de Heer p A P E ons eenen
brief mede van Willem I aan Jonker de Heuyter, 6 Junij
Ï5Ö1. Doch wij flappen van dezen verdienftelijken arbeid des
waardigen Schrijvers af, na hem neg onzen dank betuigd te
hebben voor den echt vrijen, hartelijken en liberalen t o o n ,
waarop hij van gewigtige zaken in Staat en Godsdienst
fpreekt; en wij voeden geene hooge gedachten van den goeden fmaak en de verlichte denkwijs dier Roomfche Geestelijk e n , w e l k e , naar ons berigt i s , de verfpreiding van deze
befchrijving der Stad en het Land van Heusden , ouder de
jonge lieden hunner gemeente in die ftreken, zoeken te verhinderen.

Verzameling van Griekfehe Woorden, ten gebruike der
len bijeengebragt door A . G . V A N C A P P E L L E , Phil.
Mag. Lit. Hum. Doctor en Praeceptor der Latijnfche
len te Amflerdam. Te Amjlerddtn, bij J. H. Stumpe.
In kl. 8vö. 88
Bl.f-.-75>

SchoTheor.
Scho1825.

D e verzamelaar van deze woorden, welke in zekere afdeè.
lingen geplaatst z i j n , als over Goddelijke zaken, over de Wereld, over den Tijd e n z . , meent, dat het geheugen der jonge
lieden in het van buiten leeren zoo wel van Griekfehe als
Latijnfche woorden moet geoefend worden. Wij hebben daar
ook niet tegen, mits het met mate gefchiede. En dan nog
houden wij het voor v e d dotfmatiger, dat die oefening plaats
hebbe door het van buiten leeren van eenige woorden uit
goede Indices, welke gewoonlijk achter de Griekfehe lees*
boeken ftaan. Het verftand der leerlingen heeft er dan ook
iets aan.

BOEKBESCHOUWING.
Bybel, Vide Stuk, bevattende ée Érieièh Mn Paului
aan de Romeinen enz. ^ den Brief aan de Hebteen $
de algenieene Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes
en Judas, en de Openbaring van Johannes. Uitgè*
geven door j . H . V A N D E R P A L J I , Te Heiden, bt)
D . du Mortier en 2don. t8&S> Ingt. 4*o. Behalve net
voorwerk, 252 bl. f 5 - 5 c. by Inteek.
" V a n ganfcher harte wenfchen wij den Hoogleeraar V A ft
D E R
P A L M
geluk met het einde van eenen arbeid*
welks onderneming (wij fehromen niet, het te zeggen)
o n s , bij den aanvang, gewaagd is voorgekomen. Wij
dachten toch, dat dezelve zoo veel tijds en infpanning
zou vorderen , dat wij ons niet vletjen durfden, dat éeri
tnan van eenen reeds gevorderden leeftijd dien zou kuil»
nen volbrengen. En» ziet daar, er zijn flechts zeven
jaren verloopen , federt het eerfte deel des werks het licht
z a g , en nu ligt het reeds geheel voor ons! Wat vermogen , onder Gods zegen en het genot van gezondheid van
ligchaam en geest, eene onvermoeide vlijt en vaste wil
niet! Vurigen dank heeft gewisfelijk de geleerde man zelf*
aan den AllerhooglTen, die hem lust en kracht verleende , toegebragt, en velen zullen bet met hem doen, die
zijn werk regt waarderen, en er hun voordeel mede
doen; maar ook grooten dank is men hemzelven fchul*
dig voor zijne arbeidzaamheid,gedurende zoo vele jaren,
tot bevordering van het aangenamer en nuttiger gebruik
van het dierbaar boek, hetwelk de woorden des eeuwi*
gen levens bevat. Wij brengen hiermede, voor ons aandeel , aan hem onze erkentenis toe, en wenfchen, dat
hij, voor zichzelven en anderen, de rijkfte vrucht van
zijnen arbeid zien moge.
Wat nu dit laatfte ftuk zijns werks betreft: wij hebben
wegens hetzelve, in zijn geheel befchouwd, alleen te
ïiOÊKUEscn. 1 8 2 6 . N O . 6".
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zeggen, (en behoefden wij dar zelfs wel te zeggen ?) dat
het, in inrigting, wijze van behandeling en keurigheid ,
aan al de vorige Hukken volmaakt gelijk is.
Hetgeen
wij voorheen, zoo wegens de befchaafdheid en duidelijk
heid der Vertaling, als den rijkdom en de geleerdheid der
Aanteekeningen, gezegd hebben, achte men voor hier
herhaald. Ook nu is die vertaling (hoewel natuurlijk zeld
zaam) naar de verfchillende lezingen der beste handfchriften van den grondtekst verbeterd, en de gewone verdee
ling in verzen, waar de zin het fcheen te eifchen, ver
anderd. Zoo i s , bij. voorbeeld, G A L . IV: 1 7 , voor
O N S uitfluiten, u , en E P H E s. III: 9 , voor gemeenfchap,
aard gefield ; E P H E S . V : 9 , voor geest, licht; p 111L I P P . II: 1 2 , . voor mveszelfs, elkanders; J A C . II: 1 8 ,
voor uit uwe werken, buiten uwe werken. — Wij voor
ons zouden even zoo ook, 1 T I M . III: 1 6 , voor G O D ,
D I E gefield hebben, en 1 J . Q A N . V: 7 de tusfchen ha
ken gefielde woorden, in den hemel enz., hebben uitge
worpen; dewijl ons dunkt, dat voor beiden genoegzaam
gelijk gezag i s , als voor de vorigen. Doch het is vrij
onverfchillig, of men, ter eerstgemelde plaatfe, de le
zing G O D a l , dan niet ,'behoude: want, voor het minst,
is derzelver echtheid zoo twijfelachtig en onzeker, dat
men er niets leerflelligs op bouwen kan; en G O D H ge»
openbaard in het vleesch kan toch, volgens erkentenis
van den Heer V A N D E R P A L M z e l v ' , niets meer zeg
gen , dan: G O D i s , voor zoo ver Hij het kon, in j E zvs
zigtbaar (wij zeiden liever openbaar, kenbaar, of
blijkbaar) geworden. Er is dus van God zeiven de re
d e , en van J E z u s niet verder, dan Hij het zigtbaar
beeld des onzienlijken Gods gezegd kan worden geweest
te zijn. Voorts is het Hot van vers 1 5 hier bij vers 16
wel niet onmiddellijk gevoegd, maar toch, als daartoe
behoorende, voorgefleld. Dit is zeker hoogst aanneme
lijk; maar wij geven in bedenking, of dan de woordfchikking der vertaling, een zuil en grondflag der waar
heid , en groot is , buiten alle tegenfpraak , de verbor
genheid, niet beter, volmaakt overeeukomflig met de or
de , waarin de woorden van den grondtekst flaan, dus

ÈbÜ luiden i een zuil en grond/lag der Waarheid, eh bui*
fen alle tegenfpfaak groot, is de verborgenheid, enz.
Op gelijke wijze voegt de Heer v a n D E R P A L M
( I C O R . X I V ) h e t laatfte deel van vers 33 aan het hoofd
Van vers 34 Wanneer het dus luidt: gelijk in allé ge*
meenten def heiligen, dat (zoo ook) uw'e Vrouwen in dó
gemeenten zwijgen. Wij zouden D A T liever vooraan ge*
field hebben, aldus t D A T , gelijk in alle gemeenten def
heiligen, uwe vrouwen zwijgen ; onldat Wij dan dat zot
ook niét behoefden in te vullen»
Doch de Hoogleeraar voegt, ook elders, Wél eens WaÊ
i h , waaromtrent wij bedenking hebben. Bij voorbeeld J
«.o M . V I : 4 , waar de gewone vertaling Zeer juist heeft i
wif zijn dan met hem begraven, doof den doop, ih dett
dood, waarvoor Zijn Ed. heeft: zoo zijn wij' dan, doorded
doopin Z I J N E N dood, ( A L S ) met hem begraven ±f alwaar zijtien
aoo w e l , als als, tusfchen haken moest Haan, dewijl beide"
is ingevuld* De vraag is niet, of de nieenihg des Apostels
aldus niet wèl is uitgedrukt i want, toegedaan j a , zod
is dit dan toch omfthrijving, of uitlegging, geene véfta->
ling, en behoorde niet in den tekst, maar in de aantee-»
keningen. Zoo pok t C O R . III: 2 3 , waar, i n d e ge^
wone vertaling, ftaat\ doch gij zijt C H R I S T ! (vatt
C H R I S T Ü S ) , en C H R I S T U S it Gods, waarvoor wij
bij zijn Edi lezen: maaf gij behoort C H R I S T U S toe ,
in (wie) C H R I S T U S (toebehoort) behoort God toe. Hier:
zijn, vooreerst, de woorden wie en toebehoort ingefcho*
ven; en, ten andere, zoo het wederom den zin desApos*
tels wèl bepaalt, het is echter niet letterlijk vertaald
maar, bij uitbreiding, uitgelegd. Doch men magj iert
derde, twijfelen, of het de meening des Apostels Wel
juist uitdrukt. Vers ai ett 2 2 gebruikt hij het woord is ï
alles is het wwè, en daarop volgt onmiddellijk: doch igij
zijt van C H R I S T U S , e n C H R I S T U S (niet wie C H R I S »
T u s toebehoort; dan zou men niet xpt&s, maar %pi$itii
moeten lezen, alsof er ftönd 5 b Sê «v a^oD è<ft &eoZ) is van
God. Zou ook, indien men hier toebehoort vertalen moest»
het voorgaan d e , alles is het uwe , niet overgebragt moe«
:

4

R a

ten zijn, alles behoort u toe P liet woord sc$ kan -hier
toch , in alle de deelen van 's Apostels rede, alleen gelden. Doch wij twijfelen zeer, of dit door fommigen niet
beter -door is onderworpen, dan door toebehoort, is overgebragt. Misfchien echter moest men een nog gefchikter
woord zoeken. Ondertusfchen elk ander' woord, dan i s ,
zal altijd verklaring zijn, geene overzetting.
Hetzelfde moeten wij zeggen van 2 c 0 R . V , waar
vers 13 , in de gewone vertaling, dus luidt: hetzij dat
<wij uitzinnig zijn , wij zijn 't Gsde, hetzij dat wij ge
matigd van zinnen zijn, wij zijn 't ulieden, waarvoor de
Heer V A N D E R P A L M heeft : hetzij wij ons hierin te
buiten gaan, het is Gode ten gevalle, hetzij wij niet meer
zeggen, dan wij behooren, het is ten uwen nutte. Wij
hebben niets tegen deze omfchrijvtng; maar men Ha toe,
dat het geene letterlijke vertaling i s , waarbij men toch
te regt w i l , dat men z i c h , ten aanzien der heilige fchrift,
houden zal. Ondertusfchen zouden wij nog zeer vele
voorbeelden van gelijken aard kunnen aanhalen, en i s ,
naar het ons is voorgekomen, door deze vrijheid van
overzetten, in dit Huk eene meerdere afwijking van de
oude vertaling opmerkelijk, dan in de vorigen , en dan de
Heer V A N D E R P A L M zelf zich fchijnt te hebben voorgefield , toen hij den fchoonen brief fchreef aan de Algemeene Synode der Hervormde Kerk , welke aan het hoofd
van het eerfte ftuk pronkt. Althans men ontmoet hier
eene menigte van vertalingen, waarvan niet gezegd kan
worden, gelijk het in genoemden brief heet, dat (voor
hen, die flechts eenigzins met de oude overzetting be
kend zijn) het verfchil der beide tekften uit derzelver ver
gelijking gerecdelijk , maar uit de (nieuwe) vertaling, af
zonderlijk gelezen, bezwaarlijk zal ontdekt worden.
9

Ook dunkt ons , hier en daar, wel eens iets , buiten
noodzaak, veranderd, hetwelk, om toch de oude verta
ling zoo veel mogelijk te behouden, onveranderd had mogen
blijven. Hiertoe brengen w i j , bij voorbeeld, 1 C O R .
IV: 1 , a , waar uhdeelers vervangen wordt door huisverzorgers. Het klinkt toch vooral niet beter: huisverzor-

gers, ten aanzien der verborgenheden, (waar ten aanzien tusfchen haken moest ftaan) dan uitdeelerï; waarvoor echter misfchien een gefchikter woord, bij voorbeeld
bedeelers, of een nog gepaster, beter voegen zou. In
vers 2 wordt voorders met voornamelijk verwisfeld, en
voor elk (in het Grieksch ftaat iemand) elk hunner ge»
(leid. In vers 3 leest men regtbank voor oordeel. In vers
8 , tot Koningen verheven, en Koningen zijn, voor heerfchen. In vers 9 , naar mijn gevoelen, voor ik achte. In
G A L . V : 1 5 i s , indien gij malkanderen bijt en vereet ,
vertaald door aan eikanderen knaagt en fcheurt. In Hoofdfr.
V I : 8 heeft men tweemaal het woord inoogfien voovmaaijen, enz. enz. Deze en dergelijke veranderingen, in
grooten getale, waardoor de tekst, buiten noodzaak, anders luidt, dan in de gewone vertaling, doen den zei ven,
hier en daar, als het ware, eene andere kleur verkrijgen, fomtijds een AVestersch voorkomen aannemen, en
veel van dat naïve, dat deftige en erentfeste verliezen ,
hetwelk de Heer V A N D E R P A L M , in zijnen bovengemelden brief, in de gewone vertaling, te regt, zoo zeer
prijst.
R 0 M . V : 4 lezen w i j , in gemelde vertaling: wij roemen in de verdrukking,
wetende, dat de verdrukking
lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding. De
Iloogleeraar teekent hierbij aan,dat, voor lijdzaamheid.
ftandvastigheid, of volharding, geplaatst kon zijn. Hier
zouden wij gewis het eerfte van deze twee woorden in
den tekst hebben opgenomen. Voorts zegt zijn Ed. te
regt, dat bevinding (hetwelk van duistere beteekenis i s ,
en dat men veelal gewoon is in een' mystieken en dweepachtigen zin te verklaren) eene geheel willekeurige vertaling van het Griekfche woord i s , en ftelt het woord beproefdheid daarvoor in de plaats, hetwelk, naar ons gevoelen, eer* zeker vertrouwen influit, dat men genoegza»
me krachten tot de overwinning in den ftrijd heeft, waarvan de hoop, dat men ten einde toe volharden zal, een
natuurlijk gevolg is. Maar wij zien niet, waarom hetgeen volgt, en de hoop befchaamt niet, verauderd zij in
c&nc hoop, die niet befchaamt.

Den wetiseh, I T H E S S . V : 2 3 , de God nu des yrades telle heilige u geheel en al, en uwe geheel opregta
geest,
en ziel, en ligchaam warde onberispelijk bewaard,
?§t de Heer V A N D E R P A L M aldus over: Hij nu, da
God des vredes, heilige u, om volkomen, en uwen geest,
om. zonder gebrek te zijn, en (uwe) ziel enjigchaam
yorde onberispelijk bewaard. Vooreerst nu : dat H I J klinkt
hier vreemd, omdat het woord God, waarop het flaan
rnoet, en dat het laatst voorkomt in vers 1 8 , zoo ver
yejwijderd is. Ten andere: de fcheiding van geest en ziel
en ligchaam, die, in den grondtekst, elkander onmid
dellijk volgen , en de invulling van uwe vóór ziel, waar
door de nieuwe vertaling geholpen wordt, weerhouden
ons, om aan deze vertaling de voorkeur te geven, 't Is
waar, men ontgaat er, gelijk de Heer V A N D E R P A L M
z e g t , de vreemde onderfcheiding van geest, ziel en Hgchaam
door; doch deze laat niet moeijelijk eene goede
verklaring toe; elk verfta.at, wat er mede gemeend wordt,
en de geheele wensch i s , hij het veelvuldig gebruik, dae
er Op den predjkftoel van gemaakt wordt, zoo algemeen
bekend, dat het bij velen gewis groote bevreemding zou,
W é k k e n , wanneer men dien aldaar naar de nieuwe verta
ling uitfprak. — Doch genoeg hiervan. Tegen de nieuwe
vertalingen, waaromtrent wij bedenkingen hebben, ftaan
yele anderen over, welke m?n moet goedkeuren. I
Wat nu de verklaring van vele plaatfen, in de aantee*
keningefi, aangaat; ook hier mogen wij het, omtrent de
ze eh gene, met den Heer V A N D E R P A L M niet eens
zijn, met de meesten zijner uitleggingen Hemmen wij
in.
Qok hiervan mpetxn w ö , war gewoonte, het een
en ander zeggen.
R o M . V : 12 luidt, in de gewone overzetting , aldus;
geljk door tenen mensch de zonde in de wereld ingekomen
is, en door de zonde de dood, en alzoo de dead tot all»
menfchen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. De Hoogleeraar verandert de Jaatfte woorden (om
nu van het overige niet te gewagen) aldus: en door hem
$ijn allen zondaars geworden, Hierop hebben wij aan te

merken: 1. En is ingevuld. 2. In welken wordt door
den Hoogleeraar, in de aant., verworpen, als van allen
taalkundigen grond ontbloot. Nademaal, of dewijl, (gelijk anderen overzetten) erkent zijn Ed. geheel overeenkomltig te zijn met het Grieksch taalgebruik. Hij vertaalt
echter door hem. En hoe veel beter is dit n u , dan in
welken? 3. Wie is die hij, waarop dit flaan moet? Volgens den Heer V A N D E R P A L M zekerlijk de ééne menseh,
waarvan het begin van het vers fpreekt ( A D A M ) ; maar
daartoe kan men het niet brengen, dan met een' onnatuurlijken fprong. Het zou dan moeten fiaan op het naderbij ftaand woord dood; hetwelk ongerijmd is. 4 . Gezondigd hebben, gelijk in het Grieksch letterlijk ftaat,
kan nooit wèl vertaald worden door zondaars geworden
zijn. — En nu de verklaring! — De Heer V A N D E R
P A - L M neemt aan, dat A D A M , voor geheel het mensehdom, eene oorzaak is geweest van onheil, en wel van
zonde en dood, en meent, dat dit te B E W I J Z E N de eenvoudige zin en bedoeling des Apostels i s , te dezer plaatfe. Het door hem, of door wien (hetwelk vertaald moest
zijn nademaal) allen gezondigd hebben, omfchrijft zijn
Ed. aldus: D O O R W I E N S T O E D O E N het gebeurd is, dat
alle menfehen gezondigd hebben. E n , in overeenkomst
hiermede, lezen w i j , vers 1 7 , (waar de oude vertaling
heeft, dat, door de misdaad van éénen, de dood gehecrscht heeft door dien éénen) bij zijn E d . , door het misdrijf van , dien éénen, die ééne oorzaak geweest is, dat
de,dood heerschte. Wat moeten wij nu uit deze verandering opmaken? Naar het ons voorkomt, dit: — de Heer
V A N
D E R
P A L M
erkent niet, dat, I N Adam, allen
gezondigd hebben ; maar beweert, dat z i j , D O O R hem ,
allen zondaars zijn geworden; dat i s ; hij erkent geene
erfzonde, maar neemt erffm&t aan. A D A M ' S zonde en
dood ?al oorzaak van zonde en dood, voor alle menfehen , geweest zijn. Daardoor is een zedelijk en natuurlijk (phyfiek) bederf over hen allen gekomen, in gevolge
waarvan zij onvermijdelijk aan zonde en dood onderworpen zijn, Wij kunnen ons niet weerhouden, zulk eene

leer, wélke, naar ons oordeel, even beleedigend voor
de Godheid i s , als die der eigenlijke erfzonde, openlijk
tegen te fpreken. £tfaar wij het inzien, is de ware oorzaak van zonde en dood voor het geheele menschdotn
Jiooit eene andere geweest, dan die, nimmer van eenen
jnensch afhankelijk geweest zijnde, inrigting van zaken,
welke het G o d , vóór het beftaan van eenig mensch , behaagd heeft, 'voor deze wereld en het menschdom in het
gemeen, te maken , en wagrdoor alle menfchen, aorjpronielyk, fterfeüjk en zedelijk gebrekkelijk, dat is,aan een*
gewisfen tijdelijken dood en een onvermijdelijk dagelijks jn
velen jlruikelen onderworpen zijn moesten. — Vraagt gij,
of dit, roet hetgeen de Apostel hier redekavelt, overeenftemt ? Wij antwoorden volmondig; neen; maar zeggen j
hij redekavelt hier tegen de Joden op hunne gronden;
maar dat hij die zou hebben toegeftemd, dat het zijne elgene gronden geweest zouden zijn, dit ontkennen wij vol(trektelijk. Nooit kon een P A U L U S iets zoo ongerijmds,
beweren; en, zoo ook het oordeel der ganfche wereld
hier tegen ons w a s , zouden w i j , al ware het, dat een
Engel i/ft den hemel het bekrachtigde, het echter verwerpen,
R o M , IX: 3, Ik zou zelve wel wenfchen verbannen te
zijn van C H R I S T U S , voor mijne broederen. De Heer
V A N D E R P A L M vertaalt: ik wenschte wel zelfden banvloek van C H R I S T U S te dragen, en w i l , dat men
's Heilands voorzeggingen en bedreigingen, aangaande
dm ondergang van der Joden (lad en ftaat, als dien banvloek zal aanmerken* Wij begrijpen niet, op welke wijze
de Apostel dien zoogenoemden banvloek zou hebben kunnen dragen, en hoe die wensch ligter te verklaren zou
zijn, dan die van verbannen (een verbanneling') van C H R I S T U S ^ zijn.
Ook zien wij niet, hoe E E N verbanneling (of banvloek, zoo als V A N D E R P A L M vertaalt)
van C H R I S T U S te zijn kan worden overgezet door D E N
banvloek van C H R I S T U S te dragen. Eindelijk dunkt
het ons wat hard, J E Z U S ' voorfpelling wegens der Joden ondergang, welke Hij met zoo vele weemoedige
deelneming uitte, zyn banvloek te noemen.

I C O R . l i t 1 4 . De natuurlijke menseh ver ftaat niet
de dingen, die des geestes Gods zijn; dat is (zegt de
Heer V A N D E R P A L M ) de menseh, die geene hoogere
verlichting, door de openbaring, is deelachtig gewor
den, — die alleen het licht der natuur en der rede
bezit. Maar wie is dan, in tegenftelling, (vers 1 5 )
de geestelijke menseh? Dit wordt niet verklaard. Deze
kan dan geen andere zijn, dan die door de openbaring
verlicht, en met haren geheelen geest is bekend ge
worden,
1 C O R , V ; 5. Ben Satan over te geven tot bederf des
vleefches. Dit heet, volgens den Heer V A N D E R P A L M ,
niet alleen uit de gemeente te fluiten , maar ook met eene
fmartelijke, of'gevaarlijke, ligchaamskwaal te flaan.
1 C o R , X: 4 . De vergezellende fteenrots. Na hel
een en ander hierover gezegd te hebben, befluit de Hoog
leeraar : de plaats is en blijft duister, en de ganfche tus*
fchenrede heeft viel het voorkomen eener oude glosfe. Wij
beamen dit volkomen, en twijfelen zeer, of hierover wel
immer genoegzaam licht op zal gaan. Zulken twijfel voe
den wij ook omtrent anderen, waarvan de fchrandere Hoog
leeraar mede verklaard heeft, geen' zekeren zin te kun
nen aanwijzen. Zijn Ed. doet a l , wat men kan vergen ,
wijst de onderfcheidena opvattingen aan, voegt er eigene
gisfingen bij; doch eindelijk: het onverfiaanbare! wie
zal het verfiaanbaar maken ?
E P H E s. JU; 9. Die alles gefchapen heeft door j E z u s C H R I S T U S . De Heer V A N D E R P A L M oor
deelt , dat dit te zeggen i s : die alles alzoo geordend, die
deze nieuwe fchepping daargelteld heeft, door J E Z U S
C H R I S T U S .

In de pederfte deelen der aarde.
Op den aardbodem hier beneden.
Vers 27. Geeft den Duivel geene plaatfe. V A N D E R
P A L M ;
Leent het oor niet aan den lasteraar.
E P H E S . V I : 12.
Overheden, magten, geweldhebbers
der wereld, booze geesten in de lucht. Dit alles houdt
de Hoogleeraar te regt voor ontleend uit de V A L S C Ü E
E P H E S .

V A N

D E R

I V ; 9.

P A L M :

Geestenleer van p A U L U S ' tijd. (Zie deaant. op Hoofdft.
II: a.) Waarom dan ook K O M . V : 12 niet voor ontleend
.nit de V A L s c H E Godsdienstleer van denzelfden tijd?
P H 1 L 1 p P . II: 6. In de gejlaltenis yan God zijnde,
omfchrijft zijn E d . : Goddelijk aanzien en Goddelijke waar
digheid bezittende ; en geen roof achten Gode gelijk te
zijn: geen rooverij achten, Gode - gelijkheid als zijn wet
tig eigendom te bezitten. D i t , dunkt o n s , is niet op
helderend genoeg. Wij zooden zeggen: de gelijkheid aan
God niet voor zich willende behouden, alsof z i j , door
roof, waarvan men doorgaans niet gereedelijk af wil ftaan,
zijn eigendom geworden was.
Vers 1 3 . God is het, die in u werkt, enz. Dit verklaart
zijn Ed. door: gij kunt op Gods bijfhnd rekenen; en naar
zijn welbehagen door: naar zijne liefderijke gezindheid.
C o L 0 s s. II: 9. In hem woont alle volheid der God
heid ligchamelijk. Zijn Ed. Helt daarvoor, in de aanteekening; alwat G oddelijk i s , i s , in Hem, als in één
ligchaam, begrepen. Wij zouden het liever dus omfchrijv e n : alwat van de Godheid mededeelbaar i s , bevat H i j ,
voor altoos, volkomenlijk in zich. — De Hoogleeraar
meent, dat, fchoon dit njet onmiddellijk de Goddelijke
natuur des Verlosfers te kennen geeft, P A U L U S zich
echter zoo niet fchijnt te hebben kunnen uitdrukken , in
dien hij niet overtuigd w a s , dat hij fprak van een Godde
lijk perfoon. Zoo men dit verdaan moet van een perfoon, die zelf God w a s , zien wij dit niet in.
•1 T H E s s . I I : iB. De Satan. „Hindernisfen, (wordt
„ hier gezegd) door booze menfehen in den weg gelegd,
„ worden aan den Satan toegefchreven," en Hoofdft.
Ill: 5 wordt de Verzoeker, en zoo ook 2 T H E S S . III:
3 de Booze, verklaard door booze menfehen.
2 T H E s s . II: 3. Eerst moet de afval komen. J A o.
IV: 5 , 6. Meent gij , dat de Schrift te vergeefs zegt,
enz. 1 P E T R . III: 1 9 . De geesten, die in de gevangenis
zijn. — Over deze plaatfen worden de verfchillende ge
voelens medegedeeld; doch wij zeggen den Heer V A N
D E R P A L M na: zij blijven allen duister. Maar» als z\J0

Ed. z e g t , dat hij, j A c . I V : 6, de gewone overzetting
behouden heeft, vergist hij zich: want ja is in neen veranderd.
i T I M O T H . I: i . God, onzen Zaligmaker;
dat is
(zegt zijn Ed.) van vvien onze behoudenis, door j E z u s C H R I S T U S , oorfpronkelijk is.. Zoo ook T I T .
I: 3.
1 P E T R . ' I I : 4. De aanteekening te dezer plaatfe
fchijnt ons niet overeen te komen met die op 1 T I M O T H .

III:

15.

Dat het boek der Openbaringe van J O H A N N E S hier
eindelijk geheel ontraadfeld zou worden, zal wel niemand
verwacht hebben. Wij mogen ons bij hetzelve niet ophouden. Men zal er veel over aangeteekend vinden, met
welks overweging men zijngn geest oefenen kan.
Wij moeten nog zeggen, dat, hetgeen vóór eiken
Brief, of B o e k , onder den titel van I N H O U D , geplaatst
i s , ons, over het geheel, uitnemend is voorgekomen,
en geen gering fieraad van het werk is. — Jammer , dat
de kleinte en fijnheid der letters het, voor zwakke oogen ,
genoegzaam onleesbaar maakt.
Nog iets ! Ons oog valt daar op het woord raadsbejluit, waarvan zich ook de Heer V A N D E R P A L M ,
ten aanzien der Godheid, meermalen bedient. Hoezeer
het een geliefd woord voor fommigen op den kanfel i s ,
wij hooren het nooit, zonder dat het ons floot. Heeft
God eenen Raad? Neemt Hij deszelfs gevoelen in? En
befluit Hij daarna, omtrent z o o , als de Dichter H O O G V L I E T
het, in zijnen A B R A H A M , (waarin het echter
altijd werd afgekeurd) heeft voorgefleld ? — De Opperjle
Wijsheid (zegt C H A R L E S B O N N E T ergens) heeft van
eeuwigheid G E Z I E N , nimmer O V E R W O G E N .
Wij hebben , mèt veel genoegen, gehoord, (doch er
is ons geene aankondiging van bekend geworden) dat de
Heer V A N D E R P A L M van voornemen i s , om aan ons
voorheen geuit verlangen te voldoen, door eene nieuwe
vertaling der zoogenoemde Apocryphc Boeken bij dit Bijbelwerk te voegen. Wij wenfchen, dat zijn Ed, dit ge-
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lukkig zal mogen volbrengen, en befchouwen het als van
algemeen belang. Maar zoo merken w i j , hetgeen ons
verder verzekerd i s , niet a i n , dat nu, namelijk, ook van
deze Bijbelvertaling eene min kostbare en, ten aanzien
der aanteekeningen, min omllagtige uitgaaf ftaat in 't licht
te komen. "Waartoe? Om dat deel van het publiek, betwelk dit groote werk niet heeft kunnen bekostigen, en
aan de uitgebreide aanteekeningen ook minder hebben
zou , te gerijven. Wij zien waarlijk niet i n , dat h e t , om
deze redenen, noodig is. Het bedoeld publiek heeft de
gewone vertaling; en het fchijnt ons in waarheid niet wenfchelijk, dat die uit het gewoon gebruik en in minachting
gerake,al ware het maar,omdat dit voor het onderwijs,
bet katechetisch en kerkgebruik, en bij het lezen van vroe
gere godsdienftige gefchriften, niet anders dan nadeelig
zijn kan. En heeft hetzelfde publiek ook eenige ophel
dering noodig; w e l , het heeft die toch , al in vrij rui
me mate, in de kantteekeningen der oude overzetting,
cn in andere min kostbare hulpmiddelen. Ook mag men
de nieuwe uitgaaf zoo veel befnoeijen als men w i l , (hoe
meer men ze befnoeit, hoe minder men er aan hebben
zal) zij kan toch, uit haren aard, niet anders, dan, voor
minvermogenden, nog kostbaar uitvallen. Men voege hier
bij , dat zich zeer velen te regt beklagen zullen, d a t ,
nadat zij de tegenwoordige uitgaaf zoo duur betaald heb
ben , terftond eene andere verfchijnt, welke niet misfen
kan, dezelve veel in waarde te verminderen. Hoe velen
van de tegenwoordige Inteekenaars zouden niet ingeteekend hebben, zoo zij dat voorzien hadden! — Maar hoe
v e l e , voorheen, en zelfs nog niet lang geleden, kost
baarder gedrukte, werken worden thans niet min kost
baar herdrukt en aan den man geholpen ! — Het is waar.
Maar van hetgeen van vóór langen tijd het licht z a g , en
misfchien uitverkocht i s , laat zich dit volkomen regtvaardigen; doch, ten aanzien van andere werken, velt
het achtingwaardig publiek een oordeel, waaraan het ons
fmarten z o u , den Heer V A N D E R . P A L M en zijnen
Drukker onderworpen te zien.
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de loco I E p .
Petri I: 3—12. Lugd. Bat. apud H. W. Hazenberg,
Jun. 1825. 3vo. 145 pagg. / 1-80.

" W i j voegen deze beide ftukjes bij elkander, niet alleen
omdat zij beide te Leiden bij denzelfden drukker en in
hetzelfde jaar zijn uitgekomen, maar vooral omdat zij
beide betrekking hebben op de uitlegging van het N . V . ,
en beide, bevorens, als Disfertaties, verdedigd zijn, om
de Doctorale waardigheid te bekomen. Daar nu de Redactie, uit hoofde der grpote menigte boeken, ter recenfie gezonden, voortaan flechts zeer enkele akademifche
ftukken kan vermelden, moeten wij daarenboven kort zijn.
Het eerstgenoemde ftuk dan komt ons voor, uit hoofde
van deszelfs meer algemeene belangrijkheid, de eerfte
plaats te verdienen«...\Her, handelt over de Parabelen van
Jezus in her algemeen/, niet over ieder in het bijzonder,
en is in twee Hoofddeelen geiplitst, waarvan het eerfte
loopt over den aard, den inhoud en het oogmerk der Parabelen in het algemeen, het andere over de regelen, in
derzelver uitlegging te volgen. Het ftuk getuigt van de
vlijt en het oordeel des jeugdigen en veelbelovenden Schrijvers. — Het tweede, desgelijks welbearbeide ftuk levert
de uitlegging op van eene zeer belangrijke en aan vrij
wat zwarigheden onderhevige plaats, 1 Petr. I: 3 — 1 2 .
Deze plaats wordt eerst keurig, en waar het te pas komt
kritisch, behandeld; dan wordt de leer, in dezelve vervat , oordeelkundig en bondig voorgedragen; ten flotte
worden, zeer gepast, eenige aanmerkingen gemaakt over
den ftijl van Petrus in zijnen eerften Brief, en over het
eigendommelijke in denzelven. — Met moeite weerhouden
wij ons van in bijzonderheden te treden over deze beide
Hukken,die en de Schrijvers,en deLeidfcheHoogefchool
eer aandoen.
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De Oosterlingen van vroegen en lat er en tijd. èriz. Doof
E . r. K . R O S E N M U L L E R . IVdc Deel.
Te Oronin*
gen, bij W . Van Boekeren. 1823. In gr. 8V0. VI'II$
362 bh, behalve de Registers van 30 bl. ƒ 3 - 20 .
v

I n dit deel worden de nög óverige boeken dés O . V . ,
zijnde de Pfalmen, de Spreuken, de Prediker, het Hoogelied, en alle de zoo groote als kleine Profeten, afgehandeld ; zoodat nu dit werk voor zoo ver het O. V . be*
treft, volledig is. De Vertaler z o u , blijkens het begin
zijner voorrede, het overige gedeelte des oorfpronkelijken werks, over het N . V . , ook op dezelfde wijze wel
genegen geweest zijn te laten volgen, indien het werk
meer debiet gehad hadde. Thans durft hij zich flechts
daartoe voorwaardelijk verbinden, indien het werk meerder debiet krijgt, of mogelijk zal hij het overige, ondef
eenen afzonderlijken titel, in eene èenigzins veranderde bewerking uitgeven. Het doet ons leed, dat de Oosterlin*
gen dusver niet in den fmaak vallen , om des Vertalers
eigene uitdrukking te bezigen; maar, ronduit gezegd *
het verwondert ons niet. V e e l , zeer veel goede is er in
het werk. D a n , om niet te zeggen, dat er hier en daar;
nog al dusgenaamde ophelderingen in voorkomen, die
niet veel om het lijf hebben en zeer wel hadden kunnen
wegblijven, en dat fommige dingen meer in den tegenwoordigen Duitfchen, dan wel in onzen Nederlandfchen
geest zijn bijgebragt, willen wij dit alleen opmerken,
dat het werk, over het geheel genomen, zich niet aangenaam laat lezen, hetgeen , voor het grootfte gedeelte,
aan des Hoogduitfchen Autheurs voordragt is toe te fchrijven , en ook aan den vorm, dien hij, gemakshalve, verkozen heeft, om , namelijk, de orde der Bijbelplaatfen te
volgen, en niet de veel verkieslijker , maar oneindig moeijelijker orde der zaken, zoo als in het bekende werk
van H A R M A R gedaan is. Deze aanmerking omtrent het
minder bevallige en minder fmakelijke van het werk ï»
b

ons terftond bij het eerfte deel voorgekomen. Dan, wij
wilden, bij deszelfs aankondiging, daar liever niets van
melden, uit hoofde van het nuttige en bruikbare des werks,
en om die reden wilden wij deszelfs debiet eerder bevor
deren dan tegengaan. Wij zouden, zelfs nu n o g , deze
aanmerking voor ons gehouden hebben, indien de Verta
ler , in zijne voorrede, niet over het gering debiet ge
klaagd had. Ondertusfchen blijven wij, uit hoofde van
het veelvuldig n u t , dat het nu tot dusverre volledige,
en met bladwijzers voorziene, werk doen kan, wenfchen,
dat het in handen van velen kome, die er een goed ge
bruik van kunnen maken, o ! D a t , daar men in onze
dagen zoo gereed i s , om ons Duitfchen kost op te disfchen, men zich meer bevlijtigde, om niet dan gezonde
en voedzame fpijze uit te kiezen, en dezelve op eene
wijze te bereiden, dat elk, wiens' fmaak niet verbasterd
w a s , zich daarop, als op echten vaderlandfchen kost,
kon vergasten! Wij raden den Eerw. Vertaler van
het onderhavige werk, om de proef te nemen van
zijne voorgenomene ophelderingen van het N . V .
Wanneer hij, fchoon gebruik makende van R O S E N M D L L E R ' S
arbeid, echter, door een'beteren en naar
de zaken ingerigten vorm , een nieuw werk geeft, zou.ien
wij ons zeer bedriegen , zoo hij, het naar den hem niet
onbekenden fmaak der Nederlanders inrigtende, niet veel
meer voldoening had van zijnen arbeid, dan hij tot nog
toe heefc van zijne Duitfche Oosterlingen, ja misfehien
zelfs het vertier van deze bevorderde. Met genoegen za
gen wij o o k , dat hij reeds eene groote verzameling had
van ophelderingen over de H. S. uit oudere en nieuwere
Oosterfche reizen. Wij fporen hem aan, om die verza
meling , ten algemeenen nutte en tot eer der gewijde boe
ken, zoodanig aan te wenden, dat zijn arbeid in den
fmaak valle. Met verftand, oordeel, tijd en vlijt kan men
al veel uitregten, om een op zichzelf nuttig werk fmakelijk te maken.
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Dooprede, ter Wddffchuwende herinnering idn de ramp*
zalige gevolgen eener, door ouderlijke toegevendheid,
verwaarloosde en bedorvene godsdienftige opvoeding der
kinderen. Door o. 11. H E i ft, Predikant te Kampen.
Te Kampen, bij de Erven A. Valckeaier. 1 8 2 6 . In
gr. 8yo. 40 Bl.f:40.
" V ó ó r vijf jaren i s , in'dit Tijdfchrift, eene Dooprede
van denzelfden Leeraar, ter aanprijzing eener Christélijk-godsdienftige opvoeding, met lof vermeld. Van die
is deze een tegenhanger. Zij verdient gelijke aanbeveling.
De tekst is 1 Sam, II: 1 2 . Er zijn 22 aanteekeningen
achter. Netheid en ernst kenmerken haar. Zij moge veel
nuts in menig huisgezin (lichten! De druk is te Hecht
voor de preek. — De groote voorraad van boeken duldt
hier geene meerdere uitvoerigheid. Alleen de Schrijver
zij gedankt! en op zijne vraag,in de eerdeaanteekening,
zoude llecenfent antwoorden, wat in de Bijdragen tot
de Godgeleerde Wetenfchappen, I X , bl. 595 e z v . , ge
zegd is.

Beknopt Overzigt van de algcmeene Gefchiedenis van het
Genootfchap van Jezus, gevolgd van de Monita fecreta.
Door A R N O L D s C H E F F E R .
Uit het
Fransch vertaald. Te Delft, bij de Wed. J. Allart.
1 8 2 5 . In gr. 8vo. VIII en 1 3 6 Bl. f 1 - 50.
O v e r dit boek heeft men reden zich te verblijden. De
tijd, dien wij beleven, eischt de bekendmaking en ver
breiding van zoodanige zaken, als men hier vindt, drin
gend.
Het is waar, elders kan men zich in het breede laten
onderrigten aangaande een Genootfchap , dat althans zich
niet noemen mag naar Hem , die het land doorging, goed
doende aan allen: maar niet allen kunnen groote werken
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lezen, Het is ook waar, dat een bij dezelfde uitgeeffter ,
een jaar vr oeger, van de pers gekomen werk (Het Evangelie
der Jezuiten,
ezv. door G E R H A R D T ) . door ons geacht wordt nog, beter gefchikt te zijn ter ernftige op*
wekking tot krachtdadige waakzaamheid, voor velen » die
misfchien vragen, of het wel zoo erg i s : evenwel di£
ggfchrift, tilt Frankrijk, heeft^ weer van eene andere zijde zijne aanbeveling. Het is uit dat rijk, dat ons onlang$
de nieuwspapieren meldden, dat men vurige.gebeden ten
hemel wil gewend hebben, opdat de orde der ^ezuiten^
door de onrcgtvaardigheid van t o d e w i j k X V en di
D W A L I N G E N vatt Paus C L E M E N S
X I V (ei» ei?) Vef*
tiietigd, in allen luister herfteld worde. Daarenboven,
dit gefchrift is zoo gematigd als het kan.
S C H E F I E &
wil de tegenwoordige Jezuiten niet over éénen kam gefchoren hebben met die van drie, twee eeuwen vroeger,
én houdt het daarvoor, dat meri, door dit te doen, on*
regtvaardig tegen die/inftelling van; onsen tijd is uitgeva*
ren. Wat willen de kinderen, der duisternis meer ?
Uit het Converfations - Lexicon Is dit werk ontleend en.
ontwikkeld, en verrijkt met zeven hoogstbelangrljke bewijsftukken. De moriita fecreta, of geheime vooffchrfi
ten van dit Genootfchap, van welke de authentie voldingend geftaafd wordt, achter het Overzigt geplaatst
maken dit gefchrift nog belangrijker.
Wij hopen, dat de Schrijver yele lezers in zijn vader*
land en ook in het onze zal hebben, vooral onder de
Roomfchen, en dat velen met hem deze belijdenis zullen
afleggen, uit overtuiging: „ Voortaan is de inftelling
der Jezuiten ftrijdig met den geest der e e u w , tegen welken zij even weinig vermogend is Op te worftelen, als
zij de wateren van den Misfisfippi of Niagara naar der»
zeiver oorfprong kan opdrijven , " ezv. De geheele per*
oratie, zoo mogen w i j , wat bl. 48 , 4 9 gevonden wordt»
wel noemen, is waardig gelezen te worden. Het üof
deelen wij mede: „ Het is niet het proces van pater
L A V A L L E T T Ë ,
noch het arrest van het parlement
van 176a, noch het koninklijk befluit van 1 7 6 4 , nocJi
t
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de paufelijke bul van 1 7 7 3 , waardoor de "jezuiien verflagen zijn; het is de fteeds voortfchrijdende gang der
verlichting. Een minister kan van d e , door zijn' voorganger, genomene maatregelen terugkomen; een paus
mag, in zijne onfeilbaarheid, herflellen , wat een andere
paus,in zijne onfeilbaarheid, heeft afgefchaft. De befluiten, welke de eeuw uitfpreekt tegen de inftellingen , die
niet in zamenklank met hare behoeften zijn, laten zich
niet weder intrekken."
Het zij z o o ; maar geene gerustheid worde zorgeloosheid, want — Matth. XXIII: 1 5 en L u c . X V I : 8 . ! !
Wij betuigen dank aan den ongenoemdèn Vertaler eens
boeks, waarmede wij een' waren dienst gedaan achten
aan de behoeften onzes tijds.
b

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem. XIIIde Deel.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, P z . In gr.
8yo. XCH, 314 en 122 Bl.
f6-:
:

C i n d e r de uitmuntende bundels van Verhandelingen,
door de Hollandfche Maatfchappij van Wetenfchappen uitgegeven , verdient het dertiende Deel, waaraan velen onzer vaderlandfche Geleerden deel namen ,'gerangfehikt te
worden. Recenfent zal daarom den korten inhoud dezer
onderfcheidene Verhandelingen hier laten volgen, zichzelven hier en daar eene kleine aanmerking veroorlovende.
Eene Verhandeling van onzen beroemden Landgenoot
A . V A N S T I P R I A A N L u i s c i u s , over de Guyton.
fche Berookingen, is de eerfte. Eén kort verflag van hetgeen de ervaring van ruim 25 jaren aangaande het vermogen der zoutzure berookingen heeft geleerd, en waardoor de nuttigheid van dit voorbehoedmiddel allezins bevestigd wordt, maakt den inhoud van het eerfte gedeelte
derzelve uit. Zeer juist en oordeelkundig toont de Schrijver aan, hoe oppervlakkig en partijdig de gevoelens van
een' H Ü Ï È L A N D , H O R N en H I L D E B R A N D zijn,

die minder gunftig over de uitvinding van O U Ï T O N
M O R V E A u denken, en, als de voornaamfte Medici
van Duitschland, de oorzaak zijn, waarom die berookingen aldaar fchïer niet aangewend worden. In het tweede
gedeelte worden de befmettelijke ziekten vermeld ,in welke dit middel zou kunnen beproefd worden. In liet derde
fpreekt de Schrijver van de voorzorgen, daarbij in acht
te nemen, en befluit zijne Verhandeling met eene opgave
van de inrigtingen, van Gouvernementswege vast te Hellen , om deze berookingen meer algemeen te maken. Recenfent kan zich met het voorgedragene zeer wel vereenigen, maar vindt het een' zeer vernederenden,maatregel,
om aan iederen Medicinae Doctor, bij deszelfs promotie,
eene Inltructie ter hand te ftellen, hoe en waar hij deze
berookingen moet gebruiken. Het komt hem voor, dat
ieder goed Medicus dit van zichzelven moet weten. —
Hierna volgt een
Antwoord van den Amjlèrdamfchen Geneesheer D .
H E I L B R O N
op de voorgeftelde vraag, aangaande de
kenteekenen, oorfprong en voorbehoeding van de Veepest,
welke in de laat/le jaren vele Noordelijke gewesten in oris
Vaderland heeft geteisterd. Het is bekend, dat de Runderpest met vele andere koortfige ziekten van het rundvee wordt verward, en het is daarom van belang, de ware
kenteekenen der eeïfte vast te (tellen, om beide van elkander te onderfcheiden. Hieraan voldoet de Schrijver in
de eerfte Afdeeling; waarna hij in de volgende tracht te
bewijzen, dat de Veepest nimmer zonder van elders aan*
gebragte befmetting in onze gewesten onttlaat. Uit dit
oogpunt de zaak befchouwende, onderzoekt hij, of de
maatregelen, in de.naburige Rijken omtrent den in- en
doorvoer van befmet vee genomen, voor ons Vaderland
als gerustftellend kunnen befchouwd worden ? en daar
deze vraag ontkennend wordt beantwoord, gaat.de Schrijver in de laatfte Afdeeling over tot eene opgave van die
middelen, welke kunnen en behooren aangewend te worden, om alle gevaar van befmetting. weg te nemen. —
Dusdanig is de korte inhoud dezer Verhandeling, welke
S2
D E

de uitgeloofde belooning overwaardig w a s , eirdic, zal
liet heilzame oogmerk 'der "Maatfchappij bereikt 'worden,
zoo veel mogelijk onder dé Landbouwkundigen behoort
te worden bekend gërhaakt', watfrtöe zij zöo zeer gefctiikt
is wegens de eenvoudige eti diiidèltjke manier, waarop dè
kundige Schrijver, zijn onderwérp heeft behandeld. — Wij
gaan over tot de
"
Verhandeling van deft Héér K R I E S , Höogleeraar te
Gbtha, bevattende voornamelijk 'een'Onderzoek, in hóe
yerrè de proeven van O E R S T E D ' en A M P È R E deTheoriên omtrent de yerfchijnfelen , door de Magneetkracht
voortgêhragt, al dan niet bevestigd hebben. De Schrijver
"begint met eene korte optelling' der bekende Magnetifche
verfchijnfelén, onderzoekt daarna de verfchillende Theorië'n, tér verklaring derzelven'voörgefteld, en vergelijkt
deze eindelijk met de uitko'mfteft, welke de nieuwe proeven van O E R S T E D en A M P È R E opleveren. Zoo wel
het een als het ander is goed uitgewerkt; hoewél wij niet
kunnen ontveinzen, dat de proevért, gedurende de drie
la'atstverloopene jaren door dezëri en genen Natuurkundige in 't werk gefield, bij ons nog af eenige bedenkingen
zouden doen ontdaan omtrent meer dan ééne plaats in
deze Verhandeling. Trouwens de fchuld hiervan ligt bij
den Opgever, niet bij den Schrijver, die, na in hèt laatfle gedeelte zijner Verhandeling het gevoelen van M u N C k E , O E R S T E D en A M P È R E naauwkeurig onderzocht te hebben, öp de vraag; of wij Electriciteit en
Magnetismus 'vóór eenerlei kunnen houden , of beide van
elkander"moeten ófidèrfcheideti, dit antwoord geeft: Adhuc fub judice lis est.
Verhandeling van den Engelfche» Ingenieur w . B A I L E Y , ter beantwoording der volgende vraag: „ Daar
„ men thans in Engekmd groote ftookkasfen, met veel
„ voordeel voor de cultuur van planten , door den Hoorn
„ van" kokend water, door buizen geleid, verwarmt,
„ kan men dit ook hier te ïahde in kleinere ftookkasfen
„ met' voordeel navolgen, en Welke is daarvoor de be„ kwaamfte tö'éftël en inrigtihg*?" In deze Verhandeling
1
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(door den Hoogleeraar M O I L in het Nederduitseh ver
taald en met belangrijke aanmerkingen vermeerderd) treft
men. eene zeer doelmatige en duidelijke befchrijving der
genoemde ftoomverwarming aan, door onderfcheidene af
beeldingen opgehelderd. Reeds heeft, men in ons Vader
land begonnen daarmede eene proef te nemen, en hoe
wel de uitflag nog onzeker i s , zoo hopen twij eerlang
daarvan een verflag te geven in dit Tijdfchrift., zoodra
de toeftel zal volbouwd en in werking gebragt zijn.
Na deze bekroonde Prijsverhandelingen ontmoet men
in dezen bundel nog de twee volgende Natuurkundige
Bijdragen:
Verhandeling van den Heer V A N M A R U M , over de
Olifanten, die in vroege Eeuwen de Noordelijke gema
tigde en koude, luchtftreken der, Aarde bewoonden. Het
hoofddoel van den Schrijver is , om over de afkomst der
Olifantsbeenderen te fpreken, die in het Noordelijk ge
deelte van den Aardbol aangetroffen worden. Het is be
kend, dat deze behoóren tot eene foort van Olifanten,
onderfcheiden van die, welke thans in Azië of Afrika ge
vonden worden, en welke in vroegere Eeuwen die Noor
delijke gewesten bewoonde. De ontwikkeling hiervan wordt
vooral belangrijk door de daarbij gevoegde berchrijving
en afbeelding van den Olifantskop, welke in 1820 uit
een' kuil, nabij Heukelom , bij doorbraak ontdaan , is uitgefpoeld, en die zeker tot die bijzondere foort behoort,
welke men den Siberifchen Olifant noemt, en thans niet
meer levend bedaat. Jammer intusfehen, dat de curfieve
letteren, waardoor in de befchrijving op de afbeeldingen
verwezen wordt, in deze laat den zeer onduidelijk, ja
zelfs in fommige exemplaren niet zigtbaar zijn, waardoor
deze anderzins naauwkeurige befchrijving voor hen, die
(zoo als ons geval is) het origineel, hetwelk in het Ka
binet van de Hollandfche Maatfchappij bewaard wordt,
niet gezien hebben , niet duidelijk is.
Zonderling is. de Bijlage, hiertoe behoorende. De Heer
V A N M A R U M verdedigt daarin zichzelven ten opzigte
van de vermindering zijner verrigtingeu ter uitbreiding der

Natuurkundige Wetenfchappen bij I E T L E R ' S Stichting. Hij werpt daarvan de fchuld op den voormaligen
prefiderenden Directeur, die hem, in het jaar 1 8 0 3 , weigerde , eene reis naar Freyburg te doen, om de Geologifche'verzameling te voltooijen, waartoe in het vorige
jaar de noodige gelden reeds waren toegeftaan, en die
naderhand de fcientifieke verzameling in T E Y L E R ' S M U feum niet wilde begunftigen. Geenszins kunnen wij het
gedrag van dien man goedkeuren; maar het is vreemd,
dat de Heer V A N M A ' R U M gedurende meer dan 20jaren
heeft kunnen zwijgen, en zich nu dadelijk na den dood
van dien Voorzitter verdedigt. Het plaatfen van den bovengenoemden Olifantskop in het Kabinet van de Hollandfche Maatfchappij, en niet in dat van T E Y L E R ' S Stichting, geeft hem daartoe wel aanleiding; desniettemin
moest de fpreuk der Ouden: de mortuis nil nifibene,
hem fteeds voor den geest gebleven zijn, en wij voor ons
zien zelfs niet i n , waarom de Heer V A N M A R U M daardoor ontflagen zou zijn van de verpligting, om ten algehieenen nutte aan te wenden hetgeen aan zijne zorg was
toevertrouwd, — eene verpligting , waarvan hij te voren
op eene algemeen bekende wijze zich heeft gekweten.
Daarbij komt n o g , dat deze verdediging hier, in de werken der Hollandfche Maatfchappij, niet past; want het
zou waarfchijnlijk aan hare overige Leden niet geoorloofd
zijn, zich over hun wedervaren te beklagen, en hunne
gehoudene handelwijze in die zelfde werken te verdedigen.
Wij zouden haast gelooven, dat de Secretaris dier Maatfchappij ook veel op de Directeuren derzelve vermag,
zonder wier toeftemming dit ftuk niet had kunnen geplaatst worden; en onder het lezen dezer Bijlage dachten
wij wel eens aan het fpreekwoord: qui pexcufè
f'accufe.
De andere bijdrage beftaat in het Rapport van de Heeren

S I D E R I U S ,

R E I N S T R A ,

S L O T H O U W E R

en

omtrent de Zoetwaterbron, onder Munnebufen
in Vriesland bij de overftrooming op den 4 February van
het vorige jaar ontflaan. Dit zonderling Natuurverfchijnfel wordt op eene zeer eenvoudige wijze verklaard. Deze
P R I N S ,
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bron werd gevonden in de zoogenoemde Tillanden, die
alleen uit möesachtige planten zijn zamengefteld, welke.,
foortelijk ligter zijnde dan water, bij aanvoer van buiten
water oprijzen. Het zoete water, waarmede de fponsachtige grond doortrokken was, vulde die br.09, niettegenflaande daaruit geput werd, eenige dagen aan, tot dat
eindelijk het buitenwater in dien grond drong en de plaats
van het eerfte innam , waardoor de bron zout water op
leverde.
Het tweede Stuk van dit Deel bevat eene. Naamlijst
der Nederlandfche Visfchen, door de Heeren B E N N E T
en O L I V I E R . Dezelve maakt een gedeelte uit der Fau
na Belgica, en is in denzelfden trant als de reeds beken
de Naamlijst van-- Zoogdieren en Vogelen gefchreven; ter
wijl die der Infecten, mede door de Maatfchappij bekroond,
in het volgende Deel geplaatst is.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootfchap van
Kunjlen en Wetenfchappen. IXde Deel. Met Platen.
Batavia, ter Landsdrukkerij.
1823. In gr. 8VÖ.
LXXIV en 223 bl.
W i j zijn aan het Bataviaasch Genootfchap hartelijk
dankbaar voor de toezending van dit negende deel van des
zelfs Verhandelingen, en maken gaarne op hetzelve onze
Nederlandfche lezers opmerkzaam, voor zoo ver de aard
van dit Tijdfchrift en de ons toegedane ruimte ver
gunnen.
Het Voorberigt, Programma en Berigt voor het jaar
1 8 2 3 , het Verflag van den ftaat des Genootfchaps, de
•Naamlijst der Leden, en de nieuwe Wetten van hetzelve
hetwelk alles het voorwerk uitmaakt, lazen wij met eene
hoogstaangename gewaarwording. Het was die der dank
bare vreugde over de wederbrenging der Oostindiën onder
de Nederlandfche regering, over het geluk onzes volks
onder het beduur van een liberaal en verlicht Vorst,
over het heil, dat men aan kunften en wetenfchappen
r

daarvan mag beloven, eri over den goeden voortgang dezes Genootfchaps, waarmede het zich deszelfs nieuwe
VQQrregten hoogstwaardig betoont.
De (teller dezes verflags, flechts van de vier EERFTE
deelen der Verhandelingen bezitter zijnde , heeft althans
zijnen wensch naar de vier volgende door dit negende
zeer opgewekt gevoeld, hetwelk van den gewigtigften
inhoud i s , en der geleerde wereld de keurigfte mededeeJlngen en verwachtingen fchenkt, Wij mogen niet anders
dan eene opgave van de hier voorkómende ftukken doen.
Dezelve zijn vier Verhandelingen. De eerfte is éene
Voorlezing, gedaan door c. G . C . R E I N W A R D T ,
Oyer de hoogte en verdere natuurlijke gefteJdhejdvan eenige Bergen in de Pfeanger Regentfchappen. Wij hebben
den naam des Schrijvers en het onderwerp alleen te noemen , tot algemeene aanprijzing. De Baromitrifche waarnemingen, hier te lezen, de ontzettende vermogens en
rijke fchatten der natuur, in de door R E I N W A R D T
bezochte bergketenen en volkanen, en in het dieren-,
maar vooral in het plantenrijk , hier ter kennisfe gehragt,
Zullen den Geoloog , en ,in het gemeen , den geöefenden
onderzoeker der Natuurlijke Historie, zeer welkom zijn.—
JJet tweede is eene Befchrijving van de Hoofdplaats van
Polembang, medegedeeld j , j , V A N S E V E N H O V E N ,
DJt ftuk is zeer uitvoerig geworden, maar niet te wljdloopig , liet belang' van het onderwerp, de naauwkeurigheid van deszelfs behandeling, en het wetenswaardige,
dat hier geboekftaafd i s , in aanmerking genomen zijnde,
De Nederlander koestert, verrukt, de hope op eencuiu
komst, die de lofzangen op onzen Koning, den Baron
V A N D E R C A P E L L E N en den Generaal D E K o c K ,
els de grondleggers van Palemhangs heil, zal doen hooren , (bl. i i 6.) — Het derde en vierde ftuk heeft denzelfden Schrijver tot bearbeider gehad,T. w, c. L . B L U >i E , die hier eerst levert eene Befchrijving van eenige
G(W(f fen waargenomen op eenen togt naar den Salakj
zeer gewigtig uit hoofde der aan dien Javaanfchèn berg
©MDEKTE, nieuwe plantenfoorten, en de fchoone aanmej.
s
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kingen, door den Schrijver omtrent dezelve en andere
gemaakt. — Het laatfte (tuk leert de Javaanfehe
Eiken,
en daaronder tien nieuwe foorten, kennen. — Zes geê'tfte
platen verfieren dit ftuk.
Zoodanige boeken noemen wij degelijke werken. De
verontfchuldigingen aangaande den druk .laten wij gemakkelijk gelden; maar wie verwondert zich niet over eene
zoodanige oorzaak van het lange achterblijven dezes deels ,
als wij in het volgende lezen? „-De voorraad voor het
IXde deel was met den toen afgetreden Voorzitter, R A F F L E S
, naar Europa medegegeven, ten einde aldaar de
uitgave van hetzelve te befpoedigen; doch diens beloften
dienaangaande zijn geheel onvervuld gebleven, zonder dat
de medegenomene en aan zijne bezorging toevertrouwde
ftukken zelfs aan de Directie zijn teruggezonden. De gewigtige ftaatkundige gebeurtenisfen , na zijn vertrek voorgevallen , die de zoo heugelijke herftelling van het Nederlandsen Beftuur op dit eiland ten gevolge hadden,
zullen wel de vermoedelijke oorzaken dezer teleurftelling
zijn." Wij laten dit verfchijnfel voor rekening van den
L-t. Generaal R A F F L E S , maar hadden gaarne de voor
dit deel beftemde ftukken leeren kennen. Gelukkig evenw e l , dat dit gemi» zoo rijkelijk vergoed is.
Aan het Genootfchap zij de beste bloei toegewenscht,
ook om het belang, dat wij hebben bij onze Qosiindifch&
bezittingen!

De Aarde en hare Bewoners, door E. . A . w . v o N Z I M M E RM A N N . Met Platen. XF XVI en XHIde Deel. Te Haarlem, bij de Erven F . Bonn. 1823—35. In gr. &yo. Te zamen 1034 bl. ƒ 11 - 25. %

W i j zien met genoegen, d a t d e fmaak van ons Publiek
voor dit uitmuntende werk den Uitgever aanmoedigt, hetzelve achtervolgens geheel in onze taal bet licht te doen zien.
Wij zijn thans, in de befchouwing van Azië, tot dat allergewigtigfte gedeelte van hetzelve, tot Indostan, genaderd,
en dit gewigc moge de uitvoerigheid der behandeling van die
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onderwerp in drie Deelen regtvaardigen. Immers Indostan
wordt door velen (en ook door onzen Schrij ver) voor bet oudfte, eerstbewoonde land der Aarde,voor de wieg der befcha
ving, en zelfs der meeste en voornaamfte Europefche talen,
gehouden. Het is dus wel der moeite waardig, daarbij lan
ger te vertoeven,dan bij andere, minder merkwaardige landen,
vooral' nadat het aangrenzende Achter - Indië op zulk een*
breeden voet is behandeld.
Van de voor ons liggende drie Deelen bevat het eerfte den
•natuurlijken totftand van indostan, het land en deszelfs voortbrengfels; het tweede de bewoners, en het derde eene fchets
der Gefchiedenis van hetzelve. Niemand is onkundig, dat In
dië een yan de rijkfte landen der Aarde in natuurfcbatten is
Vandaar dan o o k , dat daze zulk eene ruime plaats in dit
werk beflaan; nogtans vullen zij niet het geheele vijftiende
D e e l , 'hetwelk ook eene uitvoerige opgave van de gefteldheid
des lands, de ftrekking der kusten,de bergen en rivieren, en
eenige der voornaamfte fteden bevat, voorafgegaan door eene
keurige Inleiding, die ons Indostan in het bekoorlijkfle licht
voorftelt, en regt gefchikt i s , om het verlangen tot nadere
kennis met hetzelve op te wekken. Wij doen alsdan voorloopig met den Schrijver eene reis rondom de zeeën, die het
zelve befpoelen, waar wij in het kooprijkeSuratttvertoeven,
langs de gebergten, die het befchutten, trekken, langs den
Ganges, (wiens oorfprong op bl. 5 0 , door eene misvatting,
met dien van den Indus verward wordt) langs de Jumnah,
den Indus en deszelfs zijrivieren, langs de ffroomen van het
Schiereiland, het verrukkelijke Cachemire en deszelfs natuurmerkwaardigbeden, verfcheidene natuurlijke bergvestingen be
zoeken,, een oog flaan op de luchtftreek van Indostan, en
dan deszelfs rijkdom in delfftoffen, planten en dierenbefchouwen. Omtrent den weldadigen kokospalm is de Schrijver bij
zonder naauwkeurig, e n , bij het dierenrijk,omtrent den oli
fant, den Orang-Outang en de flangenfoorten. Wat den oli
fant betreft, (wiens befchrijving wij met veel beiangftelling
en genoegen gelezen hebben) moeten wij nogtans aanmerken,
dat het ons,hoezeer zulks ook door meer Schrijvers beweerd
wordt, geenszins blijkt, „ dat nimmer eene Natie in Afrika
„ zou beproefd hebben, den olifant tam te maken, gelijk in
„ Azië?' Reeds P A R K (*) heeft opgemerkt, dat dit thans
v

(*) Reize in de Binnenlanden van Afrika,

Ilde D. bl, 253.
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wel niet meer door de Negert gefchiedt, maar dat misfchien
de fterke jagt op deze dieren, om hunner tanden w i l , hen
fchuwer gemaakt heeft; terwijl oudtijds de Karthagers die
wel wisten te temmen. Dit is zoo waar, dat wij bij A P P I .
A N U S van Veldheeren lezen,die uitdrukkelijk met eene Ex
peditie tot het vangen van olifanten in de Afrikaanfche bin
nenlanden belast werden, welke men vervolgens in den oor
log gebruikte; gelijk het dan ook bijkans ongerijmd is te
denken, dat het zeer wel berekenende volk der Karthagers
hunne menigte ftrijdölffanten met geweldige onkosten uit /».
die zouden hebben laten komen, terwijl zij die, om zoo te
fpreken, voor hunne deur hadden. Doch dit in 't voorbij
gaan.
'
Het zestiende Deel bevat eene uitvoerige en zeer belang
rijke fchets der Hindoes, beginnende met hunne ligchaamsgedaante, voedfel en woning, en daarop overgaande tot hun.
ne voornaamfte fteden, waarbij het ons echter zonderling voor
komt, dat de Schrijver juist geheel Mongoolfche Heden, Agra,
Delhi (want het oude Hindoefche Delhi is vóór langen tijd
verwoest) en Lueknow, en paleizen van Mongoolfche bouw
orde verkiest, daar hij toch over de zoo verfchillende Hindoes
handelt. Benares, eene geheel Indifche ftad, en wel eens
hun Athene genoemd , zou veel gefchikter tot het oogmerk
geweest zijn; en wij'meenen, dat Lord V A L B N T I A daarvan
eene voldoende befchrijving geeft. Ook kunnen wij niet voor
bij, eene kleine onnaauwkeurigheid op bl. 4 1 te doen opmer
ken, waarin het lijkfeest van H A S S A N en H O S S E I N een
Tvrhch feest genoemd wordt: dit is omtrent, alsof men de
gedachtenisviering van eenen Protestantfchen martelaar (zoo
die plaats had) een Roomsch feest wilde noemen; immers de
Nabob van Oude mag een aanhanger van A L I zijn, 't welk
wij niet weten, maar de dood van H O S S E I N , A L I ' S zoon,
zal door geenen Turk worden gevierd. Vóórts is de rijkdom
der paleizen in de genoemde fteden zoo groot, dat men bij
derzelver befchrijving een verhaal uit de Duizend-en - één Nacht meent te lezen; doch Z I M M E R M A N N merkt te regt
aan, dat de meeste dier bewijzen van Moorfche grootheid
thans aanmerkelijk verminderd zijn.
t

Omtrent de verfchillende bedrijven, leefwijs, en de zoo
vermaarde Kasten verdeeling der Hindoes, worden vervolgens
berigten gegeven , alsmede naauwkeurige .opgaven omtrent
hunne fabrijken en handel. Men mag hierbij aanmerken, dat
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d e zOö vQortreffelijke 'Indifche katoenfabrijken thans wel veel
moeten afgenomen z i j n , daar de Engelfchen zelve gedaagd
z4jn, hunne katoenmanufacturen zelfs in Indië over te brengeti, waaruit Europa die te voren algemeen ontving. Im
mers , wij lezett onder anderen in de zoo gewigtige Bijdra
gen tot de Huishouding van Staat in het Koningrijk der Ne
derlanden door den Grave V A N H O G E N D O R P , Xde D . bl.
8 : „ De katoenen ftoffen worden genoegzaam niet meer uit
„ Indië naai'Engelandf, maar uit Engeland naar Indië gebragt.
„ Indië is van oudsher beroemd geweest door de katoenwe„ verijen,de katoenen ftoffen waren eene van de voornaamfte
„ kostbaarheden van het Oosten, en grondflagen van den
„ handel. In korten tijd zijn de Engelfche katoenfabrijken,
„ ddor middel van werktuigen, tot die hoogte gerezen, dat
„ zij de geheele wereld zouden kunnen voorzien, en de
„ goede koop van den Indifchen handenarbeid is overwonnen
„ geworden door de werktuigelijke uitvindingen. Indië brengt
„ nu het katoen als grondftof v p o r t , en Engeland bereidt de
„ ftoffen zelve voor d e Indifche volken.'' Naar deze opgave
moet men nu het door Z I M M E R M A N N vermelde wijzigen;
terwijl daardoor het verlies van klinkende munt voor Europa
aanmerkelijk minder zal worden.
Thans gaat onze Schrijver over tot de vermelding van het
boogere gedeelte der Indifche befchaving; de taal, de letter
kunde, de wetenfchappen en de Godsdienst van dat zonder»
linge volk. Hij is ongemeen met dezelve ingenomen; zijn
lof hunner taal en letterkunde is bijkans onbepaald; voor hun
ne oude ftarrekunde heeft hij eene groote achting (doch kan
niet ontveinzen, dat er in latere tijden wel veel ten nadeele
daarin veranderd zal z i j n ) ; hunne Gefchiedenis klimt, volgens
h e m , tot hoogere oudheid, dan die van eenig volk van den
aardbodem, dat wij kennen. Dat de Vorst oudtijds volmaakt
eigenaar van den grond w a s , wordt verontfchuldigd door de
noodzakelijkheid, om ieder tot den landbouw aan te zetten,
opdat het land niet ongebruikt bleef liggen; (alsof bezit van
eigendom niet juist de beste fpoorflag tot werkzaamheid w a s ! )
De oude wetten der Hindoes worden geprezen; maar men
ontkent niet, dat er thans, even als bij ons in de Middel*
eeuwen, Ordaliën of Godsoordeelen zijn, onder welke er ééne
i s , die met onze voormalige Oudewaterfche hekfenwaag de
grootfte overeenkomst heeft. In den Godsdienst wordt, met
r e g t , d e 0«<&,oorfpronkelijke Godsdienst hunner Heilige Bac~

ken en de latere, verbasterde Volkseerdienst onderfcheiden.
De eerfte fchijnt op zuiver Monotheïsmus gevestigd te zijd
(hoewel reeds de oudfte Boeken, de Vedamt, v4U vereering
der Hoofdftoffen fpreken); de laatfte is de allergroffté Afgoi
derij, waarfchijnlïjk het gevolg hunner óverdrijving vin fytti*
bolen', -en-van- de leer der Zielsverhuizing,dié menseh endier
in ééne klasfe plaatse, en dus fomtijdsoök in de afbeelding
der Godheid vereenigt; waar echter ook pantheïstifche begrippen kunnen zijn bij gekomen, als welke in Indië veel
algemeener zijn, dan men'volgens des Schrijvers opgave den»
ken z o u . ( M e n zie F R . S C H L E G E L , iièer die Spfaché und
Weisheit der Indiër.) Z I M M E R M A N N i s , volgens zijne
bijzondere- ingenomenheid met 4e Hindoes, korter ten aanzien
van de misbruiken hunner tegenwoordige Godsvereering. Hij
vermeldt w e l het verbranden der Weduwen en het dooden der
Dochters (onder de zeden en gebruiken), alsmede de zelfopoffering onder de' wagenwielen van den Afgod JA G R E N A T
(onder de feesten), maar fpreekt weinig van de afzigtige
g o d e n b e e l d e n , ' d e afgrijfelijke, bloeddorftige o f onkuifche
voorftellingen in de tempels, "de velen, die op de ontzettend lange bedevaarten, of door de dompeling in den Ganges
bij gevaarlijke ziekten, het leven verliezen, de fchandclijk.
heden, in dé tempels met de danféresfên gepleegd, en de
zelfkwellende dweeperij der Fakirs o f bedelmonniken, (de
oude Gymnofophisten.) Over 't algemeen komt het ons v o o r ,
dat hij het karakter der Hindoes een weinig te zeer van de
gunftige zijde befchouwt. Zij z i j n , wel is waar, zachter van
aard, dan de overige Aziaten,
maar volftrekt niet menfehelijker noch gevoeliger. Wanneer hun bijgeloof het eischt,
zijn zij tot de grootfte gruweldaden in ftaat; dan kan de
Zoon den dood zijner Moeder in de vlammen eifchen, om.
dat hij anders zijne Kaste zou-verliezen; en hun Godsdienst
moge hun tchoultries op den w e g , tot herberging van bedevaartgangers, en hospitalen voor dieren hebben doen ftichten-j
"toen is hun geene hospitalen voor ménfehen verfchuldigd.- Wij
willen echter hierop niet te zeer dringen. ' Elk heeft zijne
wijze van z i e n , e n men kan niet ontkennen,dat de meer dan
achthonderdjarige verdrukking der Hindoes onmogelijk voordeel aan hun karakter kan hebben gedaan. Ten tijde van
A L E X A N D E R den Grooten waren zij nog eene brave , dappere N a t i e , hoewel zich ook toen reeds duidelijke fporen van
hunne dwaze zelfopoffering vertoonden, en een Bramin zich
1
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| B de legerplaat» van den Macedonifchen veroveraar, zondef
blijkbare reden, verbrandde. Voorts is het der moeite niet onwaardig, met de door Z I J H M E R M A N N aangenomene hooge
oudheid der Indifche befchaving het gevoelen van den kundigen L I N K te vergelijken, die d e z e l v e voor niet veel ouder,
dau de tijden van A L E X A N D E R , verklaart, hetwelk ons
echter een ander uiterfte toefchijnt.
Na de vermelding van den Godsdienst worden de zonderlinge g e w o o n t e n , het krijgswezen, de vermaken der Hindoes,
en de onderfcheidene volkstammen opgenoemd, z o o als de
Baziguren o f Nuts (deze fchijnen de flamgenooten der. Heidens of Zigeuners (Bohemers') te zijn) , de Marotten,
Raspoëten, Seiks, Singalezen, en der vreemdelingen (Mongolen,
Perzen, Afghanen en Europeërs, enz.)
Het zeventiende Deel bevat hoofdzakelijk de fchets der
Gefchiedenis van Indostan, van de vroegfte t i j d e n , die bekend
zijn, tot op het einde der achttiende Eeuw. Wrj mogen dit
een meesterftuk van beknoptheid, klaarheid en eenVonderhoudenden ftijl noemen. Dit onderwerp i s , vooral wat de
vroegfte Gefchiedenis aangaat,

w e i n i g b e k e n d , en men v i n d t

de Gefchiedenis der Pataanfahe en andere Dynastiën vóór de
Mongoolfche

tijden

zelden v e r m e l d ; z o o d a t ons de k u n d i g e

Schrijver hiermede e e n ' waren dienst heeft b e w e z e n : w a n t ,
fchoon de Pataanfche Dynastie wel niet vele^ uitftekende
mannen heeft o p g e l e v e r d , zij duurde t o c h drie ^Eeuwen
1 2 0 5 — 1 5 1 5 ) , en ftrekte z i c h o v e r bijna geheel Indostan uit.
Langst vertoeft hij bij de k r a c h t i g e , h o e w e l niet in alles voor-

beeldige Groote M o g o l s , B A B E R ,

AKBARenAÜRENGr

Z E B , onder w e l k e n , onzes i n z i e n s , A K B A R , in w e e r w i l van
eenige gepleegde w r e e d h e d e n , (de erfkwaal van zijn V o l k e n
van zijnen (lam) v e r r e w e g de beste was. Het fchijnt den

Schrijver, die op b l . 66 z e g t : „ In hoeverre hij genegen g e .
„ weest z i j , om van Godsdienst te v e r a n d e r e n , kan men be„

zwaarlijk met zekerheid o p m a k e n , " niet bekend geweest te

z i j n , dat A K B A R ftellig, bij een bevelfchrift, het Mohammcdanismus in zijne Staten z o c h t af te fchaffen, en het Deïsmus
daarvoor in de plaats te ftelleu, gelijk onlangs door een
Fransch Geleerde uit echte ftukken b e w e z e n is. — Bijkans
de helft van dit Deel wordt, na de vermelding van het diep
verval des Mongoolfchen Rijks na A U R E N G - Z E B , en de
verwoesting van Delhi d o o r N A D I R . S C H A 11, aan een verhaal van de fpoedige opkomst en ontzettende veroveringen
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tfër Engelfchen Tedere 1 7 5 6 , en hunne worftelingen met de
Franfchen, de inlandfche Nabobs, en vooral den grooten H Y .
D E R - A L 1 en deszelfs veel minder grooten Zoon T I P P O K s A ï B , (*) toegewijd. Latere gebeurtenisfen, zoo als de
verzwakking en eindelijk de geheele kneuzing van de magt
der Marotten en Pindarics,
waardoor Engeland nu genoeg,
zaam Souverein (middellijk of onmiddellijk) van Indostan is
geworden, blijven onvermeld. Het zal onzen Lezer zekerlijk
niet onaangenaam zijn>, eenige befcheiden te vernemen wegens
den alterjongflen toeftand van Britsch Indië. uit de pen van
den beroemden Staatshuishoukundige S A Y ( f ) . „ D e magt
der Britfche O . I. Comp. ftrekt zich thans den geheelen Ganges langs tot voorbij Delhi uit over het gaui'che fchiereiland
Indostan, uitgezonderd eenige punten der Malabaarfche kust,
die nog aan de Portugezen en'kleine Muzeltnanfche Vorften
behöoren, eenige Provinciën, die door de Maratttn bezet
worden, en de plaatfen, waar eertijds Chandernagor en Pondichery ftbnden- "die men in 1814 heeft teruggegeven. Maar
bij de eerfte gelegenheid zullen alle die ftukken grondgebied
in de magt der Engelfche Compagnie vallen, die wel w e e t ,
dat zij die nemen k a n , zoodra de Britfche ftaatkunde in Eu.
ropa haar flechts daartoe magtigt. Zij bezit al het overige,
tusfchen den' Indus, den Burhampoeter,
de Indifche zee en
de bergen van Thibet; fchoon zij het niet geheel door eigene
ambtenaren, maar veelal door Nabobs, Rajahs en kleine Vorften , die allen meer of minder van Engeland afhangen, doet
regeren, die men afzet, als zij niet onderdanig genoeg zijn.
Nogtans wordt de Compagnie door eenen blijvenden Raad
{the board of controul) ,waarin de Minister voorzit, beperkt,
en is niet onafhankelijk dan voor hare handelsondernemingen.
Zij houdt thans 15,000 burgerlijke ambtenaren, 160,090 militairen (waaronder flechts 20,000 Europeërs) en 25,000 zeelieden , te zamen 200,000 perfoneh, in dienst. Hare uitgav e , die in 1798 (een oorlogsjaar) hare inkomfteri flechts 2
millioen francs te boven gingen, lieten in 1806 een te kort
f

(*) Bij het verhaal van den laatften Oorlog tegen T I P P O E SAÏB noemt de Heer Z I M M E R M A N N den Gouverneur-Generaal M O R N i N G T O N naderhand W E L L E S L E Y en thans
WELLINGTON.
Lord W E L L I N G T O N is Broeder van
Lord W E L L E S L E Y .
( t ) Revue Encyclopédique, Aoüt 1824, p . 385 et fuiv.

2<5ö

E.

A. w. V O N

z IMMER

M A N N , DE A A R D E .

van 57 millioenen. In 1808 had zij reed» eene fchtild in En
geland van 1 5 0 , en in Indië van 6 4 0 , te zamen van 790 mil
lioenen, waarbij dan nog wel 400 millioenen kwade infchulden.
komen, die er verkeerdelijk afgetrokken z y n . De meeste ko
loniale bezittingen kosten meer dan Zij opbrengen; de Kaap
de Goéde Hoop b . v . wel 6 o f 7 millioen francs. Elk Engelschman(mag tegenwoordig vrij op.Jndië varen, behouden?
een verlof van de Directeuren der Compagnie, hetwelk zij
niet weigeren mogen. De Compagnie.bezit nog flechts den
alleenhandel op ^/««.Waarfchijnlijk zal dus dezelve met den
afloop van het tegenwoordige Privilegie (in 1834) wel ont
bonden , hare fchuld nationaal verklaard, en Oostindië door
eenen Onderkoning worden beftuurd."
Voorts is SAY het
met « I M M E R M A N N over de verbetering van het lot der
Hindoes door de Britfche Regering volkomen eens. Immers,
in de flotfom van al het gezegde , of in een algemeen over.
zigt over Indostan, dringt Z I M M E R M A N N nog eens aan op
de oudheid en de gqedeeigenfchappen der Hindoes, die hij
(tot hun voordeel) p e t de Egyptenaren vergelijkt, (hij
brengt in die vergelijking voor Egypte flechts de Piramiden
te berde, tegen welke hij de Pagoden overftelt j maar Egyp
te heeft misfchien nog verbazender tempels te Thebe en el
ders) en doet alsdan zien, dat de N a t i e , zelfs onder de bes
te Mongoolfche Keizers, nooit zoo veel rust en verzekering
voor perfonen en eigendommen gehad heeft als tegenwoor
dig , terwijl handel en bevolking vooruitgaan. Dat echter het
verbranden der Weduwen bezwaard zou worden, is ons twij
felachtig, na de vele klagten en echte befcheiden der Zende
lingen. Moge bet Christendom in dat rijke land,bij dat ou
d e , befchaafde Volk , welig wortel fchieten!

Gefchiedenis der vroegere en latere Cortes van Spanje, doof
E R N S T M U N C H . Uit het Hoogduitsch. Ijle Deel. Té
Haarlem, bij de Erven F , Bohn. 18*4. In gr. Bvo. 375

Bl.f2'6o.
D e titel van dit boek i s , voor zoo verre wij uit het eerde
deel kunnen opmaken, kwalijk gekozen. Het loopt flechts
gedeeltelijk over de Gefchiedenis der Cortes, maar geheel
over die der vrijheid in Spanje, van de vroegfte tijden af,
door. alle wisfelingen h e e n , en eindigt met de uitroeping der

Ei M U N C H , GE3CHIBDBj«U DE» CORTES VAN SPANJE» 3ö"l

Ccfflfticutte van i 8 * r tö Mfitnid en te Cadix, in. Maant t J a o j
Voorts i& de oudere Gefchiecienjs hij de nieuwere met eènë
onevenredige/kc^tfaeid behandeld: aan alle de z o a merkwaar»
dige; lotgevallen djeï;Cört« vau Ka&tilië .én,- Atragm- 4óóé
Cwm«mr<li

t

«flfc^Jïibfc>.JttB,-Mi

J

hdóïd .}-, die.flecfctS'élki

jaar,; duurde.», beilaa* alleen 86- «n, ds Ge&hiedenis-def Mé
:i

Ü.endB8gjfeh)f
federt
den opibiiid in lüóöi, aó© btedéiju
( j ^ , $ lljfclaar dietit het vroegere dus flechts als -te*. Inteldiug, v o o i dez-ö. iatetes gebeurtenisfen;, waarvan onder aadërëti
de, Omwenteling in< i&ati met dê meeste, uitvoerigheid gafch,e,tsvwordt-, hoewel de Schrijver, om eéhé oril öiibekëii.
0$. reden, ds aanneming dee ËoöiUtutia door dén Kónirif
Vytjr. de» v«pegerea optogt van R I B O o , < vermeldt* Zekerlijk
hebben wU. iu bet tweede deel de, Gfifthiedenii* der &rléi
v,an i S A O , tot op derZelver gewelddadige ontbinding « 1 1 8 3 3 *
(tje waÉhtebi
•
- .•
, • ;
Ongetwijfeld is- de Gefchiedenis van een V o l k , hetwelk*
ha eenmaal de vrijheid bezeten te hebben, door fbhandelijkö
hpfkabaleu en priesterbedrog daarva^l is verftokeri geraakt, eii
herhaalde, malen, zelfs, na eene tusfchönruimte van Ëeüwetii
vfergeeffche pogingen d e e d , om het juk naar ligchaam en giet
af te fehudd„ën,, en zieh weder in het bezit der aloude R e g teni te (tellen -, > eene zeer treurige taak; te treuriger nog*
wajmeer dit Volk eindelijk door de groote Kabinetten Hè
Europa's vasteland, van de Witte Zee tot aan de Pyréneitii
in eën dusgenaamd •Heilig Verbond vergaderd, tot het herne*
to,en der fnoddfte boeijen gedoemd wöfdt. Wanneer, dit hli
Vérder geféhiedt zonder eenige de minfte beieediging, na eénê
Omwenteling * die het zeldzame vöórregt genoot, van geert
Woed té, hebben zien fpillen, dan door de beulsknechten dér
tiranhij, dan vragen wij , of de verlichting en menféhelijkheidj Of de lesten van het Regt der Volken en de algemëenö
gedelpheid üch dia Volftrekt geen' weg hebben weten té
banen tot die Kabinetten * welke z o o eenparig, zoo fehaamtéI o o s , éoo ongetèrgd hét vonnis van een' langzamen marteldood onder de handen der Papen hebben uitgefproken over
eene Natie, Wier flandvastige pogingenj hen alleen op het
Vasteland, aan die Kabinetten het féin ën gedeeltelijk de middelen gaven, om den Geweldenaar, Voor Wièn zij eerst iii
het ftof krtipëtJ.te durven weêrftaan. De negentiende Eeuw j
die zich zoo op" Verlichting botfeii hare Zusteren beroemt $
;

;
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bloze op dit fchouwfpel, waarvan de Gefchiedenis naau w e .
lijks de wedergade kan vertoonen. De Oligarchie van Europa zegge niet tot hare verfchöoning, dat de tegenwoordige
toeftand van het onder ftuiptrekkirtgen-fterveride Spanje haarzelve onaangenaam is ; dat zij zoo iets niet verwacht, eh
flechts Wet herftel eenpr vaderlijke Regering bedoeld h a d :
zij heeft, mét geweld van wapenen, F Ê R D I N A N D onvoorwaardelijk,
en dus in zijne willekéurige M a g t , herfteld, en
eene zesjarige ondervinding heeft haar (althans indien zij niet
willens blind was) geleerd, wat de willekeurige Mdgt onder
F E R D I N A N D was,, Wij zien in dit boek het lange, vrees,
felijke lijden van Spanje tusfchen 1814 en .£20; het ongeduld der Natie,althans van deszelfs beste gedeelte, den mid-^
delftand , over die verdrukking» door herhaalde opftanden Cn
zamenzweringen, (niet minder dan zes in even zoo vele jaren)
aan den dag gelegd; en wij mogen daaruit opmaken, wat
thans, zonder de vreemde krijgsmagt van dat V o l k , hetwelk
tot onheil voor Europa fchijnt beftemd te zijn, (het heeft in
1823 Spanje overheerd, en befchiet thans Misfolonghi) in
Spanje het geval zou zijn. Maar wij vernemen hier tevens,
dat de voorftanders van het Bespöfismus z i c h , ten aanzien
van Spanje, zeer averegts op de „ eerwaardige Oudheid"
-beroepen. In de Oudheid was Spanje juist vrij; het is eerst
in de zestiende E e u w , onder K A R E L V en F I L I P S I I ,
in flavernij vervallen, en de beroemde voorregten van Arra*
gatten Katalonü zijn eerst vóór ruim honderd jaren fiellig
vernietigd, toen de thans regerende tak van het Huis van
Bourbon op den troon kwam. De Cortes waren nooit naar
Regten afgefchaft;
zij waren en bleven een wezenlijk en
noodzakelijk beftanddeel der Spaanfche Staatsregeling, hetwelk de Koningen flechts in het vergeetboek zochten te ftel~
len; hoewel zij toch begrepen, dat men hen nn en dan voor
de l e u s , b. v. bij de inhuldiging van den troonserfgenaam,
moest bijeenroepen. Was het nu onredelijk, wanneer het
V o l k , om zich tegen de herhaling van zulk eerie verwaarloozing gedurende drie Eeuwen te hoeden, nu meer waarborgen eischte dan te voren, vooral wanneer het die door
ongehoorde opofferingen had verdiend ? Verdient zulk een g e .
drag deii naam van opjland, muiterij en revolutionaire woe.
lingen ? De veroordeelihg van den opftand der Spanjaarden
tegen het willekeurige G e z a g , de Inquifttie, en de Regering
der Monniken, fluit tevens die van den Oorlog onzer Vade-
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ren tegen die zelfde Spaanfche Koningen ih z i c h , welke hiér
te lande niet minder wettig regeerden, dan F E R D I N A N D in
Kastilië. In de vergelijking van beide gebeurtehisfeh treft
ons nogtans één • ónderfchetd" van belang: de hardnekkige *
langdurige tegenftand onzer Vaderen, mét dért kortftondigeri ,
niet hoèmenswaardigen der Spanjaarden in 1823 vergeleken.
Hieromtrent zal het' tweede deel van dit werk ons zekerlijk
wél eenige inlichting g e v e n ; fchoon wij gelooven, dat er
nog veel daaromtrent in het duister fchuilt, tegen welks be*
kéndwording de belanghebbenden althans vooreerst wel goede
maatregelen zullen weten te nemén.
, ","* '
De ons onbekende Düitfche Schrijver is*mét een' goeden,
Vrijheidlievenden geest bezield.' Zoo als wij reeds aanmerkten ,
fn de oudere'Gefchiedenis is hij te vlugtig,. të oppervlakkig;
in de latere, daarentegen, ïs hij. vrij naauwkébrig, én behandelt den opftand van 1520 in Kastilië' èn Valencia uitvoeriger -dan R O B E R T S O N . SI echts omtrent de vroegere lot
gevallen van A N T O N ' I O P E R E Z , en de oorzaken van deszelfs vlugt naar Arragon,
had hij iets meer kunnen z e g g e n :
de Nederduitfche Vertaler had dit verhaal kühnén aanvullen
Uit H Ö O F T ' S Ned. Hist. Gaarne hadden wij ook iets meer
nopens den opftand van Katalonië. ten tijde van R 1 C H E L I E u
vernomen.
" D é Vertaling is vrij goed en zuiver. Sléchts ééne uitdrukking fs éen voor den Nederlander onverftaahbare Germanismus; Sylvester-nacht
voor Oudejaars -nacht, "bl. 294. Op
bi. 320 lezen wij , na de verovering van Caracca bij Isle de.
Leon, van eenen aanval op de grachten,'zonder
nadere uitlegging, hetwelk ons onverftaanbaar voorkomt.
;

Handboek der Hoogduitfche Letterkunde,
bevattende eene
Bloemlezing uit de beste Hoogduitfche Dichters, van de
vroeg/ie tijden af, tijdrekenkundig gerangfchikt, met Levensberigten der Dichters, en
ophelderende•Aanteekeningen,
door N . G . V A N K A M P E N , Lector in de-Hoogduitfche
Taal en Letterkunde aan '* Rijks Hoogefchóle te Ley den.
II Stukken. Te Haarlem , bij de Erven F . Bohn. 18235—25.
In gr. ivo. Te zamen VI, 594 Bl. f 4 - 9 0 .
• •
D e uitgave van dit Handboek rekenen, wij.onder de zeer
gepaste ondernemingen van den Heer V A N K A M P E N . Als
T 2
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L,ec|OF i a d e Hopgd^ikCche, Taal,; en. Le«er.ku i!4e;.a?n ?s Lan d«,
enrt\e< .Hoo^/Êhoof.,; gevoelde .. -hij^ inzonderheid;, het;, gefcretei
aan» .uitgekpxe^a,.yoqrbeelden, zoo wel om de eigenaardigheid
ea,^et.,'.yet^^il met onze naauwyerwante m,oederfpraab in dj^n,
tongval; ^ é l ; tg f|oe,n .Qpmer.ken •„. als, qir^ des. jeugd eanig-denk*
beejfï —.aanprijzend. ,en,. uitlokkend denkbeeld, durven w i j
«f;,i^il bijy^egen.m- van de letterkunde; zelve onzeclywgr g e kende broeder* te geven.. En. wij, dankenbem), daf hij-pgj
d.?»e. .^yze^ in die.behoefte heeft vogr-zien, door, namelijk,.
Bigt bloot eje^öe, blqemjezing, op de eene of;andere wijze (b.
v . van het meer gemakke|ijk.e,.,tot; he£ moeijelijkere voorts
gaande,)' geordepd,,. maar 'liever^ eéne,,~koïtel gefchiedenis der
lètterkpnde. te-gevcn,, in welke even, zeer voorbeelden uit -al*
lé fchjjijvers, van eenjgeq naam-, tot gebruik ter ventaling ^
proevipg en,'toepasTing, v o o r k o m e n m a a r eigenlijk als by lagen . en, r^wijzeti tot;- de korte, ichets .van het karakt.e£,f der*
tr^nt. en, d ^ yerdienfle des auteurs, wiens, l e v e n , yorjnüig^
yoornganilte.,wérken enz. kortelijk worden opgegeven. jrjpflj
i s ' w a a r , dé ou^fte ,,moeijelijke en niet eens wezenlijfcHpog duufche fluiten kpnjen hierdoor vooraan,; maar d.e leerling
béhpeft daajóm niét dezelve niet te beginnen,'poch d£e , zoor
hët h,em enkel om eenige oefening in de taal te doen, is,,
zelfs te lezen. De Heer V A N K A M P E N geeft in zijn voor?
berigt den wenk, voor zoodanigen , om.met G E L L E i R T en
zijné tijdgenooten liever een' aanvang te maken, met, verdere
opgave van het. v e r v o l g , zoo als ons voorkomt met-den besten uitflag'je' kunnen gefchieden. Hij , daarentegen, wieri
ligt niet enkel om de taal, tot kantoprgebruik of dergelijke,
wién het meer pui bet gefchrevene,in dezelve,om..uitbreiding
van kunde en* verhooging van den fmaak te doen is', gelijk
men van de Akademifche jongelingfchap althans moet vooronderftellen, yihdt nu. teffens voldoening. Ja, men behoeft
het werkje geheel niet voor de leerlingen der taal over te laten. Menigeen, die het Hoogduitsch genoegzaam veritaat,
maar wiens boekerij daaróm juist met de beste gefchriften in
deze taal niet rijk is voorzien, die maar enkele genoegzaam,
vele flechts- bij name, en zelfs zeer merkwaardjge geheel niet
k e n t , zal zich in dezen ruimen bloemhof regt verlustigen,
en niet weinig in zijn fchik z i j n , dat' hij tefléns de mannen,
wier afzonderlijke voortbrengfels hem federt lang vermaakt e n , meer van nabij leert kennen. Wij durven het werkje,
al ware hét flechts op dezen grond , ruimfchoots aanprijzen.
Ais voorproever', kati Recenfent eenen regt fmakelijken maal!
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HANDBOEK DER. HÖOSDUlTSeHE LETTERKUNDE.
lijd beloven, wa"ar bij-zich ak%ans, bij'fcHérJéi inéer óf nrih
bekende geregteto, van harte *»n heeft te góede gedaan. Eri
B'ëeü's iemand meer dan gewoon tiièiiwsgTêfig, niet flechts
op het fmaiselijke, maar ook 'op bét toeet'zeldzame g e z e t ,
ef wil hij -graal-alle* van een ding weten, — wat Germarrjë
van de vroegfte tijden af voortgëbra|t',- althans bewaard heeft,
aan lettervruchten, daarvan komen hief proefjes voor. In het
kort, elk kan-hiér te regt. En, om 'dit nog meer te beVor*
deren, den min kundigen of min vlijtigen te-hulp te kotten,
ftaat èr zei fis' de beceekenis van de-Voornaamfte woorden,
fpreekwijzen, en toefpelingen óp oudheid, fabelkunde'eri gefchiedenis , onder.
Ook maakt de uitgever, in' d e z e , ónder
den tekst geplaatfte*, aanwijzingen, nvenigmaai op den gang
en de verdienfte van een ftuk, of de ffehoonheid van enkele
gedeelten, opmerkzaam, waardoor en hét genoegen vermeerderd en de oefening bevorderd wordt. Wie twijfelt er dan
aan, of zulk eène afwisfeling van levensverhaal eö beoordeeKng met fraaije verzen, zulk eene verfcheidenheid van het
beste, dat Duitschland leverde, zulk eene wandeling, aan
éfè hand des kundigen ën ftnftakvOlien geleiders, langs de voortbrengfels van eeuwen, iets zeer geiroegëlijks en leerzaams
zij? En dat'wij zulk een' geleider i n " V A N K A M P E N vinden , geloöve men v r i j , zoo niet op ons Hecenfentenwoord,
althans op het gezag van hen, die den '•'veelzijds bekwamen
man juist de taak van Lector in het Hoógduitsch toewezen.
O f hij juist al 'het beste en niec dan hêt beste gegeven heeft,
of een Doirfcher geene aanmerkingen op zijn werk zou hebben , dat kunnen wij voor de Duitfchérs overlaten. Op onzen eigen' grond zien wij in dit opziet nüSuw; die ons omtrent bekende zaken onderrigten w i l , moet wèl toekijken;
maar hier zijn wij flechts blijde met hei licht. Men moge in
bijzonderheden van fmaak en oordeel met V A N K A M P E N en
zijne noten al eens verfchillen, dat hindert niet. Ééne aanmerking flechts: de- -Heer V A N K A M P E N fchijnt geen liefhebber te zijn van register- of bladwijzermaken. Op zijne
Gefchiedenis der Nederlandfche Letterkunde ,fchoon beloofd,
wachten wij dezelve nog te vergeefs. Ën ook hier zou zoo»
danig iets , waardoor men terftond dengenen kon vinden,
wiens werk men zien of wiens gefchiedenis en beoordeeling
door den fchrijver men gaarne weten- mogt, zeker niet ondien'ftig of onaangenaam zijn. Ja, nog. eene kleine reflectie:
wij -'hebben fiog al eens eene drukfout gevonden ; dat is in
1

1

:

zulk een w e r k , voor den armen leerling,die zich blind zoekt
en flom denkt over hetgeen niet beftaat, eene zaak van kwa
den gevolge. Met de uitvoering mag men tevreden zijn. Het
is. ajthans veel letters voor weinig gelds! Wie dus al mee»
hen m o g t , dat hij met het een en ander, hier voorkomende,
niet te doen heeft, die mag rekenen het, als 't ware, op
den koop toe te hebben. Voor oude lieden is het hierdoor
wel wat fijn; maar op dezen zal ook de Lector wel minst
gerekend hebben.
Het w e r k , dat alleen dichters behandelt, terwijl het van
cle goedkeuring en den aftrek zal afhangen, of een foortgelijk over de andere fehrijvérs zal volgen, (hetgeen wij hopen
en vertrouwen, en waardoor het als Handboek der Hoogduitfche Letterkunde eerst compleet zou worden), het.werk
is in tijdvakken verdeeld, van welke het eerfte loopt van de
Minnezangers tot O U T » , I 170—1620, het tweede tot
K L O P S T O C K , 1 7 4 8 , het derde tot G O T H E , 1750—1775,
het vierde, beflaande het ganfche tweede deel, dezen, bene
vens S C H I L L E R en hunne tijdgenooten.
GöTBE,trouw e n s , leeft n o g ; en met regt mag m en den tijd van zijnen
bloei de gouden eeuw der Duitlche poëzij noemen. Velen
houden hem voor den eerften man in dezelve; maar V A N
K A M P E N zou den palm liever aan S C H I L L E R toereiken,
en wij fpreken hem althans niet tegen. De kring der hier
vermelde zangers wordt befloten door H E B E L , die niet in
zuiver Hoogduitsch, maar in zeker provincialismus heeft gefchreven, door hem Allemannisch genoemd, en wiens aange
haalde ftukje, in leesbaarder taal overgebragt, zoo wij ruim
te hadden, zelfs nog eens overgegoten, hier eene plaats zou
verdienen. Doch men koope liever alles.

Gedachten, over het doel en de in/lelling, van het Collegium
Philofofhicum te Leuven. Te Leuven, ter Drukkerij van
. F . Michel. 1826*. In gr. Bvo. 30 Bl.
w ie heeft niet van het Collegium Philofophicum gehoord ,
daar deszelfs naam van de Estaminet tot de vergadering der
Staten-Generaal heel Zuidnederland door klinkt, en zoo min,
als de oorlog van T r o j e , iemand, het zij tnajorum, het zij
minorum gentium, onpartijdig laat? De Heer S C H R Ö T E R
behoort tot diegenen, welke den Koning geregtigd achten,
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ffm te zorgen , dat de Katholijke Leeraars zijns volks welon*
derwezene., befchaafde en bekwame menfehen zijn. Wij den
ken er ook z o o over, en prijzen, met hem , dit nieuw bewijs
des edelen denkcrants van den Vorst. De bedoeling van den
fchrijver is dus in ons oog loffelijk. O f hetzelfde ce zeggen
zij van het middel,laten wij onbeflist. Wat wij van S C H R Ö .
T E R gehoord hebben, als bekwaam onderwijzer der j e u g d ,
ftrekt hem grootelijks tot eere. Maar een goed fchoolhouder
is hierom nog geen goed fchrijver, noch daartoe ook geroe
pen. Het was te wenfehen, dat men dit meer algemeen b e .
greep; j a , z o o velen het onder de gegronde bezwaren tegen
den geest onzer eeuw houden, dat de kinderen zoo vroeg
rijp z i j n , wij voor ons achten het erger,dat hunne meesters
en allerlei volwasfenen hooger willen opfchieteu, dan hun
gegeven i s , en e l k , in proza of rijm, maar ftoutweg voor
het publiek optreedt. Althans de w i j z e , op welke de Heer
S C H R Ö T E R van het ambt enz. des Christelijken zielzor
gers fpreekt, getuigt in onze oogen niet van genoegzame,
naauwkeurige kennis. En zoo'dit boekje, in het g e h e e l , het
Collegie op de been moet houden, dan
moet het er
in de herfenen aan gene zijde van Maas en Schelde nog al
anders uitzien dan hier; dat, trouwens, zeer mogelijk is.
Wij wenfehen hec nieuwe Inftituut veel heil. Als toch de
gewone fchooljeugd zoo wijs gemaakt wordt, als men thans
wil, en hunne onderwijzers als auteurs optreden, dan mag
waarlijk de ftuderende jeugd ook niet achterblijven, en een
leeraar des volks doet gewis niet kwaad, zich wat logica,
taalkunde en dergelijke, nevens zijne fystematifche theolo
gie , aan te fchaffen,

Uroevfi eener vrije navolging van den eerften en vierden der
Herderzangen van V I R G I L I U S , door L , F A T O I R , Te
Amflerdam, bij S. de Grebber. 1825. In Bvo. VIII en
28
Bt.fi-65.
Academifche Idyllen, door Mr. j . V A N L E N N E P . Te Amfterdam, bij P . Meijer Warnars. 1826. In kl. ivo. VIII en
194
Bl.fi-:
H e t Herdersdicht, o f de Idylle, met hare fchilderingen van
landelijk fchoon en landelijke onfchuld, moet ons verplaatfen
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in «ea d e n k b e e l d i g . ^ ^ ' , opgeluisterd mët alle de bevat»
Jigbëdp der langvervlogene gouden eeuw. TGrétrg werpt ©iraé
g,eest voor eenige ©ogenblikken de kluisters af, welke ;de
RVörbefcbaving der. ^edenp.n^zQo overvloedig en zoo'Jastif
keeft aangelegd', en droomt ziqh terug in die zalige itj'deh-i,
waarvan de overlevering en het denkbeeld blijven leven ia,
pnze harten. Zeer natuurlijk is dus de opgang, welken deza
diehtfoort fteeds gemaakt heeft in tijden der hoogstgelegens
befchaving, en zeer begrijpelijk het genot, dat wij nog heden fmaken bij de lezing der kunstgewrochten van T H E O I T Ü S en w O SS CHIJ S , van V I R G I L I U S en G E S S N E R .

Doch de beperkte kring, in wïlken de Idylfe zich beweegt,
pn de eenvoudige tpon, welke haar eigen moet blijven, gayen al dikwijls aanleiding tot eentfijuvgheid en flaauwheid,
welke qlleen door zulke meesters konden vermeden worden,
die de hpogfte. bevalligheid en keurigheid der uitdrukking
Wisten te paren aan dat betooverend waas van onfchuld en
natuurlijkheid ,hetwelk alleen leven en glqed aan deze dichtfoort.verfchaffen kan.,Dat hef zeer moeijelijk i s , deze beide
vereisen ten te, zamen te'voegen , blijkt ons reeds in V I R G Ï *
i » i U 8 , bij wien de kunst te dikwijls de natuur vervangt, en
het gezochte en zwellende, waartoe de keurigheid zijner uitdrukking foms.pverhelt, kwetfend affteekt bij de eenvoudig,
jteid des onderwerps en der fprekende perfonen, Daarenboven
lijden sijne Herdersdichten aan een ander euvel, san te veelvuldige en niet ahijd pasfend bijgebragte zinfpelingen Qallzftprisn) op zijne eigene lotgevallen en gelijktijdige gebenrteiMsfea, w e l k e , wanneer zij duidelijk z i j n , de begoocheling
verniecigen, en, wanneer zij duister fchijnen , het genot b e derven , door het brein, met derzelver ontwarring te vermoeU
jen. Poeh, zoo voortgaande, zouden wij waarlijk eene bepordeelrng van V I R G I L I U S fchtijven, (tot welke ons da
Verhandeling van H E Y N E , v o o r d e Bucolka, geplaatst, ge-,
naegzarae houwftof zoude leveren) in plaats van ons bezig
te houden met de navolging, welke de naar allen febijn nog;
jeugdige P A T O J R van twee zijner Herdersdichten heef|
in. het licht gegeven. Zijne keus heeft z i c h , juist niet hijzender gelukkig, bepaald tot de ifte en 4de Eclogq; wan?
de eerfte, in welke V I R G I L I U S de waldaad van A , U G U S - S
? u s bezingt, die hem zijne door afgedankte foldaten Inge$Cj$ene landerijen wedergaf, is verte beueden zijne óverige
gedichten j en de 4de, met welker verklaring zich 200 veto
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Geleerden hebben afgetobd, en waarin niet weinigen 'èënft
voorfpelling: van c Hfti s T Us'komst op aarde TVfldè'n vindéö,
treedt, door zwelling van toon en ftoutheid van vïugt, eigenlijk geheel buiten dén kring der Idylle. .Deze keuze ver-»
wondert ons te meet, dewijl P A T O I R , 'M|jkafls de lange
voorrede voor zijn kort boekje, alle de Herdersdichten van
V I R Ö I L I U S fchijnt bewerkt je hebben, e"n ons derzelver
uitgave ook belooft, mits deze Proeve 'gonitig worde opgë*
nomen, Hoe anderen over dezelve zullen denken, weten wij
Biet; maar wel weten wijy dat zij ons nier. bijzonder bevaTt,
vooral dewijl de kernachtigheid van den Latijnfchen Dichter
hier zoodanig door uitzetting, bijvoeging en herhaling is verflapt géworden, dat wij deze navolging met niets, dan mee
door te veel water vergotene thee, kannen vergelijken. PA»
T O I R verdedigt zich hierover, in zijne insgelijks vfij uitgezette voorrede; maar hij vergat te bedenken, dat een denkbeeld , wanneer het in éénen regel wordt uitgedrukt, treffend en bevallig zijn kan, terwijl datzelfde denkbeeld, als
bet zich moejjelijk door vier regels, die fchijnen nimmer te
zullen eindigen, henenfleept, flaauw en ondichterlijk wordt,
Qm een proefje ce geven van deze proeve, (tellen wij eenjge
regels van het Oorfpronkelijke tegen de navolging over;
Bine, ubi jam firmata virum te fecerit aetas,
Cedet ipfe mart vector; nee nautiea pinus
Mutabit m erces; omniS feret omnia tellus;
Non rastros patietur humus, non vinea falcem ,
Robustus quoque jam tauris juga fojvet arator.
Doch , als uw geest, tot meer volmaaktheid eens gebragt,
£ijn' gave ontwikken zal in volle mannenkracht,
Pan zal geen' hebzucht, V merk van diepbedorven harten.
Op de onafmeetbre zee de woeste golven tarten,
Dan voert geen' kiel de vrucht van een' uitheemfehe kusfj
Ontwoeker4 aan den grond, ten prijs der zoetjie rust,
Door arbeid, moeite en zorg, naar vergelegen (treken,
Elk oord, zal iedre vrucht op eigen bodem kweeken.
Het land fchoon onbeploegd, de wijngaard ongefnoeid,
Brengt de eêlfte vruchten voort, den weeFgen grond ontgroeid^
De ruwe landman zelf zal 't vee van 't juk bevrijden.
Zelfs met uitlating der onderhaalde heele en halve regels,
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HERDERSZANGEN VAN T I R C I U U S ,

welke niets dan aanvulfels en ftoplappen zijn, is V I R G I L I U S hier zoo verwaterd en verflaauwd , dat de goede man
zichzelven niet meer herkennen zou ; en wij raden dus den
Heere P A T O I R , die voor het overige vrij netjes rijmende
regels maakt, om ons vooreerst nog niet met het vervolg te
begiftigen.
Dap wij mee deze navolging van M A R o ' s Herderszangen
de Academifche Idyllen van T A N L E N N E P hebben zamengekoppeld, heeft zijne goede reden. Wij moesten tot inleiding
toch een enkel woord over den aard en het wezen der Idyllifche poëzij zeggen, en dus hadden wij den toetsfteen bij
de hand,aan welken wij het gepaste of ongepaste zijner onderneming, om de Arkadifche herders door Nederlandfche
ftudenten te doen vervangen, konden beproeven. Blijkens
zijne voorrede, is hij van oordeel, dat het mislukken van
de pogingen der nieuweren, om de Bucolica der Grieken en
Romeinen na te volgen, daaraan is toe te fchrijven, dat men
tot hoofdperfonen herders k o o s , aan welken de fpreektrant,
in deze dichtfoort gevorderd, federt eeuwen geheel vreemd
is geworden. Maar eilieve! fpraken dan de herders op het
land ten tijde van T H E O C R I T U S even als hij hen in zijne
gedichten laat fpreken, of de Romeinfche bouwflaaf in de
eeuw van A U G U S T U S even als de Menalcas en Tityrus van
V I R G I L I O S ? Indien de gedachte van V A N L E N N E P gegrond
ware, dan zou de Bucolifche poëzij nimmer hebben kunnenontftaan, dewijl de herders nimmer aldus gefproken hebben. Maar
dat hij hier den bal geheel, misflaat, blijkt ook daaruit, d a t ,
niettegenftaande zijne ftoute ontkenning , deze dichtfoort bij de
nieuweren wel degelijk gelukt is. Wij wijzen flechts met een
enkel woord op de Italianen, bij welken G Ü A R I N I ' S Pastor fido nog in hooge eere i s ; en op deDuitfchers, op G E S S N E R , en op O Ö T H E ' S Herman und Dorothea. Voorbedachtelijk noemen wij hier de Louife van v o s s niet, wijl de in
dezelve optredende perfonen tot eene hoogere klasfe behooren. Alle poëzij mag, ja moet \ox\s in eene meer of min
ideale .wereld verplaatfen; dit is het kenmerkende van haar
w e z e n , en haar onderfcheidingsteeken van het prozaïfche;
de herders van G E S S N E R zijn dikwijls minder berispingwaardig , dan de helden van R A C I N E en V O L T A I R E . Doch
wij willen, na deze voorloopige teregtwijzing, den jeugdigen V A N L E N N E P in de gefchiedenis van het ontftaan z i j .
ner Idyllen vólgen. Daar hij dus met de herders, om de bo.
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ven opgegevene reden, niets te doen wilde hebben, zag hij
naar. andere bruikbare perfonaadjen o m ; en onder dat rond
zien „ trof hem de gelijkheid in toon, denkwijze, onder.
„ houd en omgang tusfchen de herderskouten van Sicilië en
„ de ftudentengefprekkeni" ( N B . menfehen gaan met elkan
der o m , maar gefprekken niet) „ welke J i j met zijne vrien„ den en medemakkers voerde. Van beiden waren eenvou„ digheid, gulheid, hartelijkheid en ongeveinsdheid de hoofd.
„ trekken. Hec waren dus ftudenten, welke hij tot hoofd„ perfonen zijner Idyllen k o o s , en de lediggewordene plaat„

fen

der

MENALCASSEN

en

CORYDONS

vervullen

„ liet." Dit i s , in den eerften opfiag, niet onaardig gevon
d e n ; maar het is eene andere vraag, of deze vervanging g e 
past z i j . Dat er ook andere perfonaadjen, dan herders, in de
Idylle mogen optreden, is buiten twijfel; de Visfcherszangen
der Italianen, de Wijngaardeniersgedicbten van anderen l e 
veren hiervan het b e w i j s ; maar ook in deze eenigzins gewij
zigde Bucolica bleef het kenfehetfende dezer dichtfoort b e .
waard, — landelijke natuurschildering en landelijke onfchuld.
Deze beide moesten echter geheel verloren gaan, waar Stu
denten, met hunne dikwijls vrij ruwe zeden en ergerlijke
liefhebberijen, den toon aangaven; en alleen van ééne enkele
zijde konden zij eenigzins'bruikbare perfonen worden voor
den Idyllifchen Dichter, — door de vrijheid, namelijk, wel
ke zij zich aanmatigen, van het knellend juk der maatfehappeiyke convenance, en door de gulheid en ongeveinsdheid,
welke hen kenfehetfen. Dit heeft dan ook V A N L E N N E P
verleid, om tot hen zijne toevlugt te nemen; maar wij vree
zen , dat hij aan het aanlokkende van dit denkbeeld en aan
het waarlijk aardige zijner vinding het eigenlijk karakter der
Idylle hebbe opgeofferd. Waarlijk, het-bezingen van het afranfelen der groenen, van het ledigen van een kwarc - anker
binnen 24 uren, en van het zamen beftuderen van T H U C Y S I D E S , dat gedeeltelijk hec onderwerp van deze Idyllen
uitmaakt, verplaatst ons niet in die denkbeeldige wereld, in
die zalige onfchuldseeuw, tot welke onze droomen ons z o o
gaarne terugvoeren!
De invoering derhalve van Akademifche Idyllen houden wij
voor eene nieuwigheid, welke niet prijzenswaardig i s , en wij
meenen zulks ujt de welbekende theorie dezer dichtfoort be
wezen te hebben. Maar het is eene andere vraag, o f de ge
dichten , welke ons hier worden aangeboden, wanneer zij af-

«7?

J. VAN t E N H E P

Hand §edaan "hebben van hmine wéidfèttë böttarning eri eenvoudig' als ftudentikofe Hokjes om eene giihftige opname
verzoeken, vriendelijk moeten worden ontvangen.- En even
onpaiftijdig, als wij hun te voren het Idyllisch ftaatuëkleeü
hebben Uitgetogen, nemen wij ze in déze nieuwe hoedanig,
beid aan, met welgevallen en vreugd over onze belangrijke
fcèWiSirMnig.
Er is veel vernuft, luim enmeufchènkènnrs
in deze viugtige ftu'fcjes, welke zich ibmr, b . y.* fa het laafc
fte, de Wchter getiteld, tot echte , gtoeijende poëzij verhef,
fen. Niemand zal de Rijmelaars en de fentiinentele BrTrikér
zonder glimlagchen lezen; vooral het eerstgenoemde ftokje
tuigt van het welig vernuft'des jeugdigen Dichters, en doet
ons van hem de beste Verwachtingen koesteren. Het Kerkhof,
fchoon minder wèl gedaagd, bewijst ons, dat zöö wel ernst
als vrolijkheid bij hem te huis i s , en dat zijne Zangfter ook
den toon des weemoeds weet te treffen. D o e i wij zouden
hèm -OnZe goedkeuring nog onbeperkter kunnen töedeelen,
indien hij zich wat meer op eenvoudige uerlijkheid en dichterlijkheid Van uitdrukking toegelegd, en gezorgd had*van
niet Zoo dikwijls tot plat en flechts gerijmd proza te vervallen. Hij wilde Idyllen fchrijven, en hoe kon hij dan het
elegante en zoo eenvoudig fchoone van T H E O C R I T U S ën
de keurigheid van V I R G I L I Ü S zoo dikwijls vergeten? D è
ongelukkige doopnaam, welken hij aan zijne waarlijk geestige Studentendichtjes gaf, heeft ons dezelve ftrenger doen
béoordeelen, dan anders het geval zoude geweest z i j n ; want,
volgens het oude fpreekwoord, waarvoor men fcheep komt,
daarvoor moet men varen.
Op het werktuigelijke dezer IdylUfche verzen valt weinig
aan te merken; V A N L E N N E P fchijnt dat genoegzaam meester te zijn. Eene enkele keer ontmoeten wij eene achteloosheid als deze , b l . 1 8 2 :
H o e ! zou 't Erastus zijn,-wiens vlugge en blijde geest
De gulle vrolijkheid verwekteN aan elk feest ?
Maar dit alles naauwkewig te willen opzoeken, zou den
fchijn van vitlust krijgen. Het rijm vloeit gemakkelijk , mis.
fchien veel te gemakkelijk; dit is misfehien eenigzins zon*
derling uitgedrukt, maar daarom niet te minderwaar; want
warineer rhen zoo het eerfte rijmwoord het beste aangrijpt,
dan geeft men zich telkens toe aan aanvulfels en ftoplappen,
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en,wordt watetachrig en. gerekt; iets, da; hier wel eens
pja,ats. heeft. Ook, met de gedachten der naamwoorden fpringt
V/yN L.ftMNf f wonderlijk om,; hij fchrijft den borst,, dien
vaart, den., zerk, den vete, eenen poeder, der dood; eene
vrjyheid, w,elke in ons oog niet te verdedigen is. Even miu
bevalt ons.de zonderlinge fpel.ling, welke hij bezigt, e n wij
raden hem, yjriendfchappelijk, zich flechts met de ,aangenomejjie te vergenoegen.; zoo iet?,past den jongeling beter. Poch
wij willet; liever prijken dan, laken,; en waar zoo .veel ,prijzensflof is,, ajf Wer., daai*m,o,et ook de ftugfte Recenfent op
bet laatst zyn voorhoofd ontrimpelen, en den jongeling har»
teUjk geluk werofchen met zjjjne optreding in de letterkunde
ge wereld,. ,
;

De Fakkel, of Bijdragen tot de ke.nH.is van het. ware ,,/ckoone
en, gofdfii verzameld door j . p. S P R E N . G E R V A N E Y K ,
PredjfómtrK
Rotterdam..
Te Rotterdam, bij- Menfing e a
Van Westreenen. 1825. In gr, 8 w . 368 Bl. f 3 - 6 0 .
J^ij de-voortdurende pogingen van het bijgeloof en de dw;eepzucht zitten- 4e vrienden en yoorfianders yan wezenlijke en
heilzame verlichting geenszins ftiU Het z y i i geene teger.fphr fr
ten, die hier veel kunnen werken;, het zijn alleen bedaarde
pogingen yan brave en verlichte mannen, om het licht te
bewaren en uit te breiden, van welke wij ons veef, ja alles
durven beloven. Laten dan de boozen maar voortgaan tot er
ger? die het. goede w i l , en daarvoor vatbaar i s , komt toch
altijd tot het .licht. Dit is alles, wat men verlangen k a n ;
want de eehte vijand van het licht was altijd en blijft voor
menfchelijke poging onverbeterlijk. Men geve hem over aaa
zijn lot.
Uit djt oogpunt befchouwd , is ons deze Fakkel een ver
blijdend verfchijnfel. Het werk kan van langen adem z i j n ;
bij goeden bijval, waaraan men naauwelijks kan twijfelen,
wordt het jaarlijks met een gelijkfoortig deel voortgezet. Dit
deel geejc, reeds v e e l , en belooft nog meer; want het
kan niec misfen, o f onderfcheidene letterkundigen zullen
gaarne den waardigen verzamelaar in de gelegenheid ilellen,
zijne Fakkel te verrijken met menige voorlezing, die anders, na het gebruik in eenen meer beperkten kring, door
gaans voor het verder publiek verloren i s , en fpoedig verge»
;

ten wordt. De opname in eenigen bundel of Mengelwerk hou
den wij altijd meer verkieslijk, dan eene afzonderlijke uitga
v e ; want zoodanige kleine ftukjes worden in de groote boekverzamelingen al ligt over het hoofd gezien. Hier nu is vóoc
alles ruimte, daar het werk onderfcheidene rubrieken heeft,eh,
bf) eenen maar wat ruimen voorraad, waarborgt onsdekieschheid van den achtingwaardigen V A N E if K , dat zijne keuze z o o .
danig wezen z a t , dat geen man van fmaak zich over het
plaatfen van zijne lettervrucht in deze verzameling^zal behoeven te fchamen. Van zichz'elven heeft de verzamelaar hier
reeds veel gegeven. De onderfcheidene rubrieken zijn: i )
Gefchiedkunde. Wij ontvangen hier eene vertaling van het betoog van j u s T I , dat de A H A S U E R O S in het boek Esther
de XE R X E s der ongewijde Gefchiedenis is. 2 ) Godsdienst en
Zedekunde.
Hier vinden w i j : opmerkingen der wijsheid van
Ï A U L U S B O N N E T ; behelzende waarlijk uitmuntende kerrifpreuken uit 's mans, thans misfchien te zeer vergetene, ge.
fchriften. Eén kort vertoog oyer ons onderling verkeer in de
•wereld. Beide deze ftukken hebben wij aan V A N E Y K te
danken. Voorts eene redevoering van den Eerw. N. M E S S C H A E R T , t o t onderzoek, of er aan de Volksverlichting
eenige grenzen moeten gegeven worden, en welke? Waar én
fraai. 3) Zielkunde: over het Geheugen, wederom door V A N
E Y K ' , en over de flerkte van geest,door G. VAN R E Y N . 4)
Karakterkunde:
over het Karakter van J O H A N V A N O L D E N B AR N E v E L T , door F. s. 's Mans onfchuld wordt
hier met bedaardheid en op eene waardige wijze verdedigd;
terwijl echter geene poging wordt aangewend, om den
braven en grooten man van ieder gebrek vrij te pleiten. Dit ftuk was reeds in de wereld, volgens de voorrede,
eer men over 's mans karakter en fchuld in deze dagen weder
op nieuw het zwaard trok. 5) Taalkunde: wederom van VA'N
E Y K een onderhoudend iets, over het zinrijke en Waardige
van vele oudvaderlandfche Spreekwoorden. 6) Fraaije Kunllen :
over den invloed en uitwerking der Dicht-, Schilder, en Toonkunst in het algemeen, en het nut voor haren beoefenaar,
door j . V A N H A R D E R W I J K , R Z . ; — over het nut van
de beoefening der Griekfche Beelden voor den jongen Kunjienaar, door A. V A N D E R H O O P ; — over de waarde van
het beroep des beeldenden Kunjlenaars, door G. D E M E IJ E R ;
— Proeve over de Toonkunst der Ouden, door A. V. 7 ) Landelijk Schooit: uittrekfel, door den verzamelaar, van zijne
:

aanteekeningen op eene wandeling door het Rijndal, 8) Ein«
delijk, Dicht ftukken : het Graf, naar het Engelsch. Aan dit
ftuk befteedde de Eerw. V A N E Y K veel moeite; eene woordelijke en getrouwe vertaling van eenen onbekenden werkte
hij o m , liet het overtollige w e g , e n z . : deze arbeid aan het
nu nog uitvoerige ftuk komt ons voor wélgelukt te zijn; —
Tafereel van den togt naar en den ftrijd in Vlaanderen, door
M A B R I T S V A N N A S S A U , in den jare 1600, door j , T A K
HARDERWIJK,

RZ.;

—

de

GENOVEVA

van

Braband,

door R . H. V A N S O M E R E N ; — bij de oprigting van het
Genootfchap tot zedelijke verbetering der Gevangenen, door
V A N E Y K ; — ten flotte: Zucht naar Voleindiging; — Wie.
gezang voor mijn Zoontje, — en aan eene jeugdige Vriendin;
allen door c. T E N H O E D T .
Wij zijn alle de fchrijvers, in het bijzonder den verzamelaar, dank verfchuldigd. Wanneer bekomen onze Letteroefe.
ningen eens genoegzame ruimte, om iets meer te zeggen van
verzamelingen, waarin zoo veel fchoons en goeds i s ! Bij de
eerfte verfchijning van deze Fakkel wilden wij echter den
aard van dit werk ten minfte eenigermate aanwijzen. Doch
wie w e e t , of ons bij eenen volgenden jaargang nog wel Zoo
vee! plaats overfchiet! Immers indien de drukpers het ons,
even als n u , zoo mocijelijk maakt haar bij te houden. De
Fakkel intusfchen heeft allezins aanfpraak op eene gunftige
aanmelding, en z a l , vertrouwen w i j , een toereikend publiek
vinden.

Befchrijving van het Inftituut voor Doof [lommen te Gronin.
gèn; ten geleide van eene fysthematisch gerangfchikte lijst
der werken en gefchriften over Doofftommen en het onderwijs aan Doofftommen ; uitgegeven door G. G Ü Ï O T , Med.
Doet. en R . T . C U Y O T , Jur. utr. Doet. Te Groningen,
bij ]. Ooinkens. 1824. In gr. 8 m 239 Bl. f 2 - 4 0 .

Daar

beide de uitgevers als Adjunct-inftituteuren aan het Groninger Inftituut verbonden z i j n , is dit werk met zaakkennis
gefchreven. De op den titel vermelde lijst zag reeds vroeger, als aanhangfel eener Akademifche verhandeling van den
Heer R. T . G U Y O T , de Jure Surdo-mutorum,
het licht,
maar was in den boekhandel nagenoeg niet te bekomen. Dezelve komt nu hier, aangevuld en vermeerderd, zelfs nog bij
het roorberigt door eenige nog onlangs bekomene werken,
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HET INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN.

VooSj'beVat alle de over hét,onderwerp bekende 'WÉRKEN,^,
em is alzoo voor den letteroefenaar in dit vak belangd
TIJK> e n , daar zij tevens bevat het bekende, hetwelk, aan 4$
boekverzameling vati het Inftitüut nog ontbreekt, dient zij
tevens ter uitnoodiging tot aanwijzing hoe deze laatstgenoemde werken en andere, daar'misfchien nog niet bekend,
ltet best te bekomen. Door de voorafgaande befchrijving vart
het Groninger. Inftitüut, en het onderwijs en de opvoeding,
der Dopfftommen bij hetzelve, kan nu ieder zijnen weetlusi
bevredigen, zich voorbereiden om met'meer nut de belangrijke iiirigtihg te bezoeken, en kan men nu aau de vele ert
herhaalde aanvragen van vreemdelingen en landgenöoten voldoen, en worden ook vele zonderlinge en dikwijls: belagche»
lijke vragen voorgekomen, die - natuurlijk de onderwijzers'
lastig moesten zijn. Ook andere fchoolonderwijzers, die niet
zelden met ntt de lesfen aan het Inftitüut kwamen bijwonen, kan deze befchrijving niec dan welkom en leerzaam zijnj
jtsWij zijn derhalve den Heeren uitgeveren dank verfchuU
digd.;; en hoezeer wij moeten erkennen, dat men, zonder
ooggetuige geweest te zijn van het onderwijs en de regeling
dezer oefenfchool, zich moeijelijk een juist denkbeeld daarvan maken kan, Zoo kan het toch niet anders , o f men wordt
nu te fterker tot het komen en zien uitgelokt; en zal dit
werkje, hieraan twijfelen wij niet, voor die waardig fieraad
van ons vaderland een aantal nieuwe leden en be'gunftigers
aanwinnen , hetwelk wij hartelijk wenfehen.
De Lakonieke, of vele zaken in weinige woorden. Oerigt aan
hen, die denken.
Uit het Engehch. Te Rotterdam, bij
Arbon en Krap. 1825. In %vo. 142 Bl. f : . 9 0 .
"Wij vragen om raad, doch meenen toeftemming." Deze
kernfpreuk zij ter proeve, en de Nederduitfche vertaler vergu-nne o n s , dezelve ook toe te pasfen op het floc van zijn
voörberigt: „ O f h i j , over het geheel genomen, in zijne
taak zoodanigerwiize gedaagd zij , dat hij aanfpraak hebbe
op tjé toegevendheid van den kundigen en befcheideneu IeZer, moet hij aan diens eigen oordeel onderwerpen." Wij
geven hem evenwel deze toeftemming van harte. Het boekje
Is tijk en ten hoogfte leerzaam en nuttig, mits.men het maar'
vieu in éénen adem doorlezen moet. Het is getrokken uit
het oorfpronkelijk werk van c. c . COLT, O N , en alles is
weggelaten, wat alleen voor den Engelschman verftaanbarë
Of aardige toefpeling was. Dit moeten wij goedkeuren. Drukfeilen, zoo als b. v. bl. 14 betuurlijk voor natuurlijk,
en
bl. 8 onzen voor onze, had men moeten verbeteren bij de
correctie der drukproeven. Voorts hopen w i j , dat hec in alle
gevallen waarheid is , wac daar gezegd woreït, dat de ftraatroover vrijer met onze beurs omCprin-t dan onze bankier.
u i
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N o . I V . Boekbefch,
l e e s : een der.
1

.

1.

—

—

bl. 158. reg« 8 v. o. ftaat: een der')

BOEKBESCHOUWING.
Biographië facréé, par A . L . C . C O Q U E R E L , Pasteur
de l'ilgtifé Wallonne d'Amfterdam. Tome I et 11*
A — K . Amfterdam , a la Librairiedes Héritïers H. Gart*
man. De rimprimeriè dé C. A. Spin. 1825. gr. 8vchi
X X , 796 pag« / 8 - 4 ° .

D e Heef

C O Q U E R E L ,
die om zijné uitnemende ti*
lenten voor de gewijde •welfprekendheid in zijti en in oné
vaderland met rdem bekend i s , en dien roem door zijne
liitgegevene Leerredenen voldingend getraafd heeft * levert
ons hier een werk, dat doorflaaride blijken draagt, zoo Wel
Van zijnen ijver voor het vak ^ waaraan hij zieh heeft toegewijd , als van dén gelukkigen uitflag, waarmede hij Hetzelve beoefent. Wij willen den aard en aanleg van dit
Werk , naar hét bellek van ons Tijdfchrift, aan onze lezers wat nader leeren kennen, en zullen ons verheugen ,
zoo het ons mag gebeuren £ de wezenlijke verdienfteri
van 'smans arbeid in het licht te (tellen.
De inhoud van het boek beantwoordt aan deszelfs titel $
het draagt met regt den naam van Bïograpftie J'acrè'e,
want het behelst levens- en karakterfclietfen derpérfonen £
die in de gewijde fchriften voorkomen, Vergezeld van
Aanmerkingen , ter opheldering van duisterheden , ter wegruiming van zwarigheden, en ter wederlegging van tegenwerpingen $ door de vijanden der Openbaring geopperd. In eene korte, welgefchfevene Voorrede geeft dé
Auteur eenig verflag van den aard zijner onderneming,
ën wijst hij het ltandpunt aan $ waaruit hij dezelve wil
befchouwd hebben. * De II. S . , " zegt de Heer c 0Q u E R E L , i s eene wereld op zichzelve; om ze wèl të
kennen, moet men in zekeren zin daarin leven, en zich,
te midden der zeden, oorlogen , kunften, éerdienften en
luchtftreken verplaatfen , die van de nieuwere befchaving
én Godsdienst zoo zeer verfchülen. De Bijbel behelst
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geene theorie; alles is er in werking; de fchepping en
de verlosfing zijn gebeurtenisfende woorden zijn nooit
van de daden atgefcheiden, en de voorfchriften gaan altijd
van voorbeelden vergezeld. Onze gewijde fchriften zijn
niet anders, dan de jaarboeken der menschheid, die ons
doen zien, hoe elk gedacht de openbaringen ontvangt en
aan een ander overlevert, waarmede God hetzel/e begunftigde. Vanhier, dat de Voorzienigheid , in hare onnafpeurlijke wegen, op het uitgeftrekt gebied der open
baringen alle karakters en alle krachten ten toon gefield
heeft, welke de menschheid oplevert. Hij, die met ernst
onderzoekt, kan zijn afbeeldfel vinden in deze ontzagverwekkende galerij, die met den eerften mensch geopend,
en met den H. J O A N N E S , den laatlien A p o s t e l , geflo
ten wordt. Alle bedrijven van heldenmoed en alle uitre
kende geestvermogens, alie toeftanden van het menfchelijk leven, alle wijzen, waarop de fterveling zijn beftaan
op aarde eindigt, alle logens, alle zonden , alle wanda
den liaan daar geteekend. De perfonen, die beftemd wa
ren , om eene plaats in deze onvergankelijke jaarboeken
te beflaan, en aan de volgende gedachten tot voorbeel
den te verftrekken, konden geene gewone en middelma
tige menfehen zijn, geene menfehen van eene onbepaalde
en weifelende gemoedsgefteldheid , maar hun karakter moest
zich door feherpe en fprekende trekken onderfcheiden. —
Deze bepaalde en vaste karaktertrekken van de perfonen ,
in de gewijde fchriften voorkomende, waren inzonderheid
onmisbaar, omdat hun voorbeeld niet alleen in daden,
maar ook in gedachten beftaat, niet alleen in bedrijven,
maar ook in geloof. Wat zij gedaan hebben, wijst ons
aan, wat wij doen en vermijden moeten; maar dit is niet
alles: wat zij geloofd , gehoopt of gevreesd hebben, vol
tooit hun voorbeeld, ons leerende , wat wij moeten ge
looven , hopen en vreezen. In dit opzigt handhaaft de
Bijbel zijnen voorrang boven de jaarboeken van alle vol
ken ; wij zien in de ongewijde en nieuwere gefchiedenis
den mensch handelen: in het boek, dat op last van Hem
gefchreven' i s , die de harten doorgrondt, zien wij hem
handelen en denken."
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Deze befchouwfrig. van den Bijbel heeft den Eerrw. c o*
Q Ü E R F , L op het denkbeeld gebragt,, „. de perlbnen en
gebeurtenisfen, daarin vermeld, in eene gemakkelijke volg*
orde. voor te (lellen, e n , om zoo te fpreken, alle dié
deugden en; gebreken, alle die, belooningen en (Iraffen ,
alle die denkbeelden van geloof en twijfeling, van dwaling
en ongeloof onder den naam te rangfchikken , waartoe
zij behooren."
; Men ziet hieruit,dat de Schrijver, eenigzlns in de voetflappen van wijlen den geleerden Franfchen Benedictijner,
C A L M E T , is getreden, die, offchoqn een uitgebreider
doel voor oogen hebbende, in zijn bekend, Dictionnaire
frist orique, critique,, chronologiquè, géographique et lit*
tzral dè ia Bible, (in vier folio-deelen in het Nederduitsch
vertaald) ook de perfonen behandelt, die in de H. S.
voorkomen, De Bijbelfche Historicus Van Wijlen den Duit*
fchtn Godgeleerde ,s c H M I D T , ook in onze taal overgebragt,verdient hier naamvqlijks eenige vermelding. Wij
willen,hiermede echter geenszins beweren, dat de arbeid
van den Heer c O Q U E R E ' L .door zijne voorgangers overtollig zou zijn geworden. G A L M E T fchreef vóór meer
dan eene eeuw, en men weet, welke verbazende vorderingen de Bijbelftudie federt dien tijd geniaakt heeft, ja
hoe de wijsgeerige behandeling der historie de befchouwing van de gewijde gedenkfchriften veranderd, en ons
op het (landpunt geplaatst heefc, door . C O Q U E R E L in
Zijne voorrede aangewezen, waar wij ze als de gefchiedenis der menschheid eerbiedigen.
Beter laat dit boek z i c h , ten aanzien van inhouden
(trekking, met de bekende Char akt er kunde des Bijbels
door N I E M E IJ, E R vergelijken, hoewel beide gefchriften
in vorm grootelijks verfChilJen. Bij de tijdrekenkundige
orde, welke de Schrijver van het laatstgetnelde werk
volgt, ontwikkelt hij, in voorafgaande verhandelingen, den
geest en de voornaamfte bijzonderheden van elk belangrijk
tijdvak, en maakt hij flechts de hoofdperfonen der H . S .
tot de voorwerpen zijner befchouwing, die hij doorgaans
zeer uitvoerig teekent; terwijl de Heer c 0 Q U E R E L ,
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eene alphabetifche orde verkiezende, alle perfonen (met
uitzondering van J E Z Ü S zei ven) omvat, waarvan de
gewijde bladeren eenige noemenswaardige bijzonderheden verhalen, en geen' enkelen van het Nieuwe Ver*
bond overilaat. De Schrijver, de gevaren inziende,
waaraan zijn gekozen vorm hem blootflelde, heeft de
meeste zorg gedragen, o m , bij de behandeling van ver»
fchillende . perfonen, wier gefchiedenis en lotgevallen
door elkander gevlochten zijn, herhalingen te vermijden;
en wij moeten hem de getuigenis geven, dat hij hierin
zoo 'wèl gedaagd i s , als zijn eens ontworpen plan zulks
toeliet. Doch er is met den alphabetifchen vorm een ander ongemak verbonden, dat ons van meer belang toe*
fchijnt; namelijk de gedurige en telkens afwisfelende verplaatling van den lezer in andere tijden, landftreken en
omltandigheden. Dit vermoeit en ftoort de aandacht niet
weinig, en breekt de eenheid van indruk , welken de befchouwing der Bijbelfche perfonen, tot één tijdvak behoorende , op ons maakt. De Charakterkunde van N I E M E I J E R maakt uit dien hoofde ook meer één geheel u i t ,
dan deze Biographie , en wij vreezen , dat dit laatfle werk
meer een boek zal blijven, dat nageflagen, dan in éénen
adem gelezen wordt.
De fchoone woorden van de voorrede; un litre de piété chit être un livre de eonfcience, hebben den Eerw*
C O Q U E R E L overal blijkbaar tot rigtfnoer verftrekt. De
toon der overtuiging heerscht op elke bladzijde, en men
gevoelt de waarheid van het gezegde, dat het boek geen*
enkelen regel bevat, dien de Schrijver niet gelooft.
Nog verontfcliuldigt zich de Auteur omtrent den flijl
van zijn werk, door zich op zijnen post van kerkdijken
Redenaar te beroepen , die hem verpligt, doorgaans een*
hoogeren ftijl te bezigen, dan in een boek te pas komt,
dat beflemd i s , om in' ftilte gelezen te worden. Voor
zoo veel wij hierover mogen oordeelen, heeft de Heer
C O Q U E R E I deze verontfchuldiging niet noodig. Klaarheid en duidelijkheid kenmerken de voordragt; niemand
zal het afkeuren, dat de toon rijst, waar de borst van
bewondering, eerbied of verontwaardiging z w e l t ; en ,

komen de wendingen en tegenftellingen hein hier en daar
al eens te fierlijk v o o r , hij zalj zich herinneren, dai hij
een boek leest, 't welk in eene taal gefchreven i s , die
zich meer door bevalligheid én geestigheid, dan door
eenvoudigheid en kracht onderfcheidt.
Deze bedenkingen betreffen voornamelijk den vorm van
het boek. W i l men den inhoud van hetzelve beoordeelen, zoo behoort men in 't oog te houden , dat de Schrijver een man i s , ïn Frankrijk geboren en op eene Fran*
fche fchool gekweekt, maar federt eenige jaren in ons
vaderland woonachtig, waar hij, door zijnen (land en zijne bekwaamheden , in uitgebreide betrekkingen met Hol*
landfche Geleerden is gekomen. Beide bijzonderheden
zijn dan ook in het werk zigtbaar. Het llrekt eenigzins
tot maatftaf van de uitlegkunde der Franjche Protestantfche Godgeleerden; terwijl het tevens onmiskenbare blijken draagt van den invloed, welken Hollandfche Bijbelftudie op den Auteur gehad heeft. En mogen wij hieruit
over den ftaat der Godgeleerdheid in Frankrijk oordtel e n , zoo zouden wij zeggen, dat men aldaar nog minder
bekend is met de vorderingen, welke e r , vooral federt
de laatstverloopene halve e e u w , op dit gebied der letteren
In ons vaderland en in Duitschland gemaakt zijn; dat
men nog met eene overdrevene angstvalligheid aan de eens
omhelsde gevoelens vasthoudt, en zich tot de liberaliteit , welke den Godgeleerde van den echten ftempel onderfcheidt, nog niet heeft weten te verheffen. Wij meenen dan ook niet te hebben befpeurd, dat de Eerw. c oQ U E R E L de fchriften van M I C H A C L I S ,
H E S S en
w i E M E i j E R , om geene nieuwere Duit fche Schriftverklaarders te noemen, of van onzen M O N T I N G H E ,
B O S V E L D , enz. gebruikt heeft, hetgeen toch in een
werk, als het onderhavige, een noodzakelijk vereischte
moet geacht worden, zal het aan de behoefte van den
tijd en het land beantwoorden, waarin het gefchreven is.
Van den anderen kant is het, onzes oordeels, blijkbaar,
dat de Schrijver de Bijbelvertaling van V A N D E R P A L M
kent, en dezelve, bij het bewerken der belangrijklle ar-
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tikels, en bij het oplosfen van vele zwarigheden, heeft
geraadpleegd. De ovefeenftemming is hier en daar te treffend, dan dat wij hreraan zouden kunnen .twijfelen.' Men
kan dit werk echter daarom geenszins eene flaaffche-navolging noemen; want'bij het'gebruik, dat de Schrijver
van den arbeid onzes geleerden Laridgenoots maakt,blijft
hij zijn eigen pad bewandelen ,ja'niet*- zelden Haat hij een'
geheel nieuwen wég i n , ter wegruiming van zwarigheden, én ter wederlegging van tegenwerpingen.
Eene' andere bijzonderheid geeft den uitheemfchen oorfprong van dit werk', onzes achtens, te kénnen; dezelve
beftaat hierin, dat het meer bepaald gerigt is ter wegneming der bedenkingen enbefchuldigingen, door de Franfche Ongelóövigen tegen dén Bijbel, en de'perfonen,
daarin voorkomende, ingëbragt. De Apologetiek was met
deze onderneming onaffcheidelijk verbonden, en 'een ieder zal den Heer'c OQ u E R E L danken , dat hij de belasterde en gefchohdene eer der gewijde mannen zoo dikwijls
handhaaft;'terwijl allen, dié de heilige boeken als de gefchiedenis dér menschheid eerbiedigen, de'vrijmoedigheid
zullen goedkeuren, waarmede'hij zonde zonde''noemt,
waar hij ze ook aantreft. N I E M K I J E R is welligt de
eerfte geweest, die, in de nieuwere tijden , van déze vrijmoedigheid in het beoordeeleri der heilige mannen het
voorbeeld gegeven heeft; ( o c h , dat men in dezen altijd
zoo gematigd gebleven ware, als die Schrijver toén was !)
maar de D'ia'tfche Neölogië was'dèstïjds nog in haf efcindschheid, waarin de oude s E M L'E R haar , bij zijn afftervèn ,
aehterliet, en het waren dus voornamelijk' de Engelfche
Deïsten der vorige eeuw, wier hatelijke en ongegronde
tegenwerpingen 'hij beflreed. De Heer c ó Q Ü E R E I , verliest ook dezen niet uit hét o o g , maar keert zijné wapenen toch meer tegen de aarjvallen zijner ongeloövige landgenooten.
"' ' ' '
Welligt heeft de Eerw. Schrijver bij dit werk ook meer
op Frankrijk, dan op ons' vaderland, het' oog gehad.
Hier toch, waar de Godgeleerden her vak hunner ftudie
meer in den gebeden omvang overzien, welken het in
1

lateren tijd verkregen heeft, en waar de fchriften van
H E S S, N l E ME IJ E R en BE R G E N , V a i l H A M E L S V E L D ,
MUNT I N G H E , VAN DER P» LM C n Ï T E Q N C K,
:

onder de Protestantfche leeken, huisboeken geworden
zijn, was er geene eigenlijke behoefte aan zoodanig werk ;
terwijl hetzelve in Frankrijk,
waar het Protestantisme ,
onder den druk van het Paufelijk - Jezuitsch juk, nooit
vrijelijk zijne krachten heeft kunnen ontwikkelen , gewisfelijlc veel zal kunnen bijdragen ter verfpreiding van gezonde denkbeelden over Bijbel en Christendom , en wij
wenfehen, dat het vooral in het tegenwoordig hagebeïijk
tijdsgewricht "voor verlichte Qödsdienstkennis daartoe van
boven gezegend worde.
Wij twijfelen echter niet, of dé Heer C O Q U E R E L
zal door zijnen arbeid Ook onder -on- veel nut llichten,
en wij vertrouwen, dat niemand het boek onvoldaan uit
de handen zal leggen; ja ook de welonderwezene Christen en dé Godgeleerde zal daarin meflige nieuwe bedenking , géwenschte opheldering en belangrijken wenk aantreifen. Groot is de ijver en vlijt, welke de Schrijver
aan zijn werk hefteed heeft, en elke bladzijde toont, dat
hij geene moeite gefpaard heeft, om hetzelve zoo volledig mogelijk te maken. -Overal ontmoet men doorflaande
blijken van zijné bekendheid met de zaken, welke hij behandelt, en van de fcherpzinnigheid^ waarmede hij zwarigheden weet uit den weg te ruimen en bedenkingen op
te losfen , die *ien zin zouden kunnen verduisteren , of
de eer van het heilig boek benadeelen ; terwijl de lezing
van elk artikel het gevoel van eerbied voor den Bijbel,
als Goddelijke Openbaring, in het gemoed achterlaat. De aard van dit Tijdfchrift gedoogt niet, zelfs de voornaamfte artikelen in bijzonderheden door te gaan , en onze
bedenkingen op het een en ander met de vereischte uitvoerigheid voor. te (lellen. Dit weinige zij genoeg. Hier
en daar komen de redeneringen ons meer fcherpzinnig
v o o r , dan waar, en fchijnen zij meer op vooronderfteliingen, d<in op welbewezene daadzaken te berusten. Dikwijls misten wij ophelderingen, welke w i j , naar» den
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aanleg van het w e r k , en volgens de behandeling van andere artikelen, moesten verwachten; b. y. de verdediging van A B R A H A M wegens het. wegzenden van H A G A R . (zoo wij meenen, door 'smansj Ambtgenoot L ' A N *
G E , }n deszelfs uitgegevene preken, uitnemend voorgedragen), en van 1 0 Z E F wegens de genomcne voorzorggen tegen de jaren van fchaarschheid, eene daad, waarin
het ongeloof zoo vaak ftoffe tot befchuldiging van den
$gypttffheQ%egeot gevonden heeft. Op fommige plaatfen meenen wij eenige ongelijkheid te hebben befpeurd.
Ook de Schrijver neemt den ajgemeenen regel der Bijbelfche uitlegkunde tot rigtfnoer: On ne doit pas multiplier
fans ratfon les my stères; maar wij twijfelen, of hij altijd
daaraan getrouw blijft, en zich niet wel eens te, veel in
redeneringen verliest, om het een o f ander verhaal naaf,
de letter aannemelijk te maken, B I L E A M ' S ezelin, b,
v , , moet in menfchelijke taal hebben gefprokenj terwijl
eene natuurlijke verklaring van J O N A S ' verblijf in den
buik van een' yïsch niet afgekeurd wordt, En waardoor
(laaft de Heer c o Q U E R E L de eerstgemelde opvatting ?
J>oör te zeggen ; Ün fyn ayticulé n''est, que de fair, mis
en mouvement ; Txieu ne peut-ij faire vibrer V air fous
les fèvres des animauq ? Dit antwoord z a l , onzes achtens, geen' kundigen Bijbellezer voldoen. Het is toch
niet de vraag, of zoo iets voor God mogelijk z i j , maar
of de hooglle wijsheid, in den loop harer openbaringen
a,an het menschdom, zich van zulke middelen bediend
hebbe, en of de geheele H. S. ons niet leere, ons de
ommddelüjke tnsichenkomst des AHerhopgften op de eenvoudigfte wijze voor te (tellen. Zulke, onzes oordeels ,
©verdrevene pogingen , om eene letterlijke opvatting der
Btjbelfche gefchiedverhalen door, redeneringen te vergoelijken , ontmoet men op meer plaatfen. De beide artikelen A D A M en E V A kunnen daarvan ten bewijze verft rekken. In het eerde beweert c o Q.U E R E L , dat de
boom dts levens in het Paradijs een boom geweest is ,
wiens vrucht de kracht bezat, om de menfchen, onfterfeUik «e maken, en die na den val van de aarde verdwenen
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en in het andere vindt mep 'eene breec}voerige verdediging van het gevoelen, dat onze eerde ouders door een boos wezen zijn verleid geworden, bij welke gelegenheid over de leer der H, S, aangaande het beftaan en den invloed van booze geesten vele juiste en,
treffende aanmerkingen door qn-bewezene VQoronderftellingen worden afgewisfeld
Tot de bestgeflaagde artikelen rekenen wij A B R A $ eet
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C Y R U S ,

H E N O C H , H ERODES

D AN Ië L , DA V I D ,
de G r O O t e , } Z F T H Aj,

J O A N N E S de Evangelist, J O Z E F , enz. Over 't
geheel zouden wij aan het eerfte deql dg voorkeur geven
boven het tweede,
De artikels J O A N N E S de Dooper en J U D A S I S K A B . 1 0 T H behooren, onzes oordeels, onder de gene, die
tot de meeste bedenkingen aanleiding geven. In het eerfte
wordt van den doqp des Zaligmakers Hechts oppervlakkig gewag gemaakt, misfen wij eene ontwikkelde voortelling van het eigenlijk doel dezer grootfche gebeurtenis,
welke men er eigenaardig verwachten moest, en wordt
de ddop van J D , A N N E S uit de vroegtijdige (nog anbewezene en welligt niet te bewijzen) oefening' van den
doop der Joodfche
aankomelingen afgeleid, even alsof
men hieraan nooit getwijfeld had. Wat aangaande Matth,
JCI: i enz. bijgebragt w o r d t , moge van de fcherpzinnigheid en het vernuft des Schrijvers getuigen, het i s ,
in ons o o g , niet meer, dan eene vermeerdering der onderfcheidene vooronderftellingen., welke men ter verklaring van de hier voorkomende fchijnftrijdigheid heeft uitgedacht. Het Evangelisch gefchïedverhaal komt ons zoo
duidelijk v o o r , dat het, onzes achtens, aan geen onpartijdig lezer in de gedachte zou komen, de vraag van j oA N N E S uit iets anders, dan uit wezenlijke twijfeling te
verklaren , ZQO men niet meende , dat deze opvatting tegen de hooge waardigheid en kennis van den Godsgezant
aandruischte. Wanneer men echter niet vergeet, dat de
mensch, al is hij door een hooger licht beftraald, in de
gewijde gedenklcftriften altijd als mensch voorkomt, bloot-
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gefield aan de indrukken der uitwendige dingen, en on
derworpen aan den invloed zijner neigingen; wanneer men
z i c h , in de bepaling der godsdienflige kennis van den
Dooper, voor overdrijving wacht, en deszelfs gezegde:
Ziet het lam Gods enz., afgefcheiden van het godgeleerde
liet fel, eenvoudig verklaart, zonder daarin eene duidelijk
ontwikkelde voorftelling van het werk der verzoening te
leggen, zal men in dat twijfelen of dubben van den Gods
gezant niets vinden, wat ons zou beletten, hetzelve aan
te nemen. En deze opvatting wordt, onzes oordeels,
niet weinig bevestigd door alwat J E Z U S bij deze gele
genheid yerrigt en zegt. In allen gevalle fchijnt de uit
drukking van den Eerw. c O Q U E R E L ons te fterk:
Qtiil alt douté— la chofe nous par alt moralement imposfible. Wij althans meenen dit laatfle woord met even veel
regt in posfible te kunnen veranderen.
Nog minder heeft ons het artikel over J U O A S den
verrader voldaan, en het is hier vooral, dat wij die fijne
rnenschkundige opmerkingen misfen , welke dit boek an
ders zoo zeer tot lieraad verftrekken. De geheele wan
daad wordt aan geldzucht toegefchreven , en J U D A S zal
zich met het denkbeeld hébben gevleid, dat de gevan
genneming geene andere gevolgen voor J E Z U S zou heb
b e n , dan eene llgte ftraf, of het verbod, om zijne leer
verder te verkondigen. Dit blijkt, naar het gevoelen van
den Schrijver, middagklaar uit de wanhoop van den ramp
zaligen , en hij is van oordeel, dat de verhevene bede
van den ftervenden Heiland: Fader, vergeef het hun,
•want zij weten niet, wat zij doen! op niemand beter,
dan op hem , kan worden toegepast. Men zou zekerlijk
willens blind moeten zijn, zoo men de geldzucht niet
als het heerfchend kwaad beginfel in J U D A S wilde er
kennen; maar men zou tevens alle verdere wenken en
aanduidingen der H. S. moeten voorbijzien, zoo men
hierbij wilde blijven ftaan, en beweren, dat J U D A S zij
nen Heer enkel en alleen verraden hebbe, om in het be
zit van de dertig zilverlingen te geraken. Het is waar,
ook hij lag eens als een onfchuldig kind op den Ichoot

zijner moeder, en wij zijn het met den Heer C O Q U E k E L. volkomen eens, dat hij als een edel mensch in den
kring van 's lleilands vertrouwelingen trad. Maar welke
overgangen van dit tijdftip tot het bogenbiik, dat hij tot
den lagen diefllal aan.de gemeenfchappélijkè beurs verviel! En wélke overgangen van dezen diefllal* tot zijn
vergrijp aan zijnen Goddelijken Weldoener en. Vriend !....
En deze overgangen, die in dé Evangelifche gedenkfchriften zoo duidelijk geteekend zijn,
het ontdaan,
het volbrengen en de gevolgen van deze duistere daad
eenigzins opgehelderd worden , en waardoor alle vèroritfchuldigingen, op louter dnbewezene vooronderdellingen
gebouwd, wegvallen, zijn hier, , onzes achtens, geheel
en ai uit het oog .verloren. Gaarne zouden wij den Eerw.
C O Q - U ' E R E L , ' met betrekking tot dit onderwerp, naar
het Hoogduiifche gefchrift van R R U J I M A C I I E R
wijzen : Uebër den Geist and die Farm der Evangclifchsn
Gefchichte,&c. &c. waar hetzelve zeer menschkundigontwikkeld wordt.
Doch , wanneer wij zoo voortgingen, zouden wij de grenzen van dit Tijdfchrift al te zeer overichrijden. Wij beduiten
dan onze' aankondiging met den bekwamen Schrijver onzen dank té'betuigen voor zijne welgellaagde bijdrage tot
beter verdand • van den gewijden bundel; hartelijk wenfchende, dat hij in het boek, welks eer hij met zoo veel
waardigheid bij monde én in gefchrifte weet te handhaven , op den duur eene rijke bron van troost moge vinden voor regenlieden, welke hem door God toegezonden,
en voor grieven, welke hem door liefdelooze dweeperij
worden aangedaan.
De Uitvoering verftrekt der Hollandfche drukperfe en
(uitheemfche ?) lettergieterije tot hooge eer.
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Blikken op hit. Godsbefuur, of troost voor lijdenden.
Door G. B U Y S , A . z . Te Rotterdam, bij Meniing
en van Westreenen. 1855. In gr. 8vo. 2 1 9 Bl. f - 40.
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Heer

G. B U Ï S ,

A. Z .

is ons geheel onbekend;

(het voorberigt is te Jlbhenbroek gcteekend 5) dan, wij
hebben niet met den perfoon, maar met het werk van
den Schrijver te doen. Ware het nu o o k , dat dit werk
ons weinig beviel, dan zou de aanleiding tot hetzelve
ons van het uiten van ieder ongunftig oordeel terughou
den. Maar dit is geheel het geval niet; het boekje be
haagt ons, heeft ons gefticht, en zal iederen welgezinden
lezer leeren, en vooral ook (lichten. Het is waar, hier
en daar zouden wij wel eenigzins anders fchrijven, en
hebben ook wel eene aanmerking; maar deze betreft de
hoofdzaak niet. Het werk kwam uit het hart en (preekt
de taal van het hart. Evenwel meenen w i j , dat deze taai
van het hart daarna herzien, en bij dat herzien nu en
dan iets te zeer gekunilelds kreeg; Dien gekunftelden
toon kon de Schrijver echter niet volhouden; de zaak bé^
trof te zeer zijn hart, en het goede hart ftraalt dan ge-,
durig ook aanftonds weer door, — Dat het werkje van godsdienftigen inhoud i s , en met een Christelijk doel gefchreven,fpreekt van zelve. Het hooge van hetGodsbeftuur,
vooral in het befchikken van lijden en treffende flerfgevallen, wordt aangewezen en betoogd, maar tevens uit
Rede en Godsdienst getoond, dat deze befchikking wijs
en met liefde is. Vele voorbeelden, Bijbelfche vooral,
geven bewijs, of treffende wenken. Hier vindt de lijder
telkens veel, dat hem nadenken en vertroosting geven kan.—
Het tweede gedeelte van het boekje gaf tot het eerde de
aanleiding. De Schrijver en zijne ouders leden, binnen
den konen tijd van 1 5 maanden, de treffendfte verliezen.
De ouders verloren, hem alleen uitgenomen, alle hunne
kinderen; eenen veelbelovenden z o o n , nog maar 1 6 jaren
o u d , eene beminnelijke dochter van 2 1 , en nog een lief
aanminnig dochtertje van maar 1 3 jaren 1 — Het treurig
verhaal van dit verfchrikkelijk lijden, en de troostrijke
herinneringen voor zijne lijdende ouders van eenen zelf
diep treurenden broeder, kan men niet zonder gevoelige
deelneming lezen. Zijne dichtftukjes bjj ieder dezer lijken
vloeiden uit een welmeenend godsdiendig hart; in zoo
verre hebben zij groote waarde , en zijn, over het geheel
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genomen, zacht en lief. Deze overledenen waren allen
ongehuicheld godsdienftig; zij ftierven voorbeeldig gelaten en getroost. Hetgeen hiervan gemeld wordt, is
zonder praal, en a l z o o , dat het roert, en het innerlijk
kenmerk van waarheid draagt. Het is hier godsvrucht
zonder dweeperij. Geheel het werkje, aan de treurende
ouders öpgedra gen, was in den eerften aanleg alleen voor
dezen beltemd 5 de Schrijver deed w è l , dat hij het nu eenigermate voor het publiek heeft ingerigt, en het,op raad
van zijne Vrienden, ook voor hetzelve beftemde. Het kan
menigen lijder den besten troost doen opmerken , en ook
iederen anderen lezer nuttig zijn.

Het diep, vol/lagen, en algemeen bederf van het menfchelijk ge/lacht en het eenig middel, waardoor de zondaar bij God kan gerechtvaardigd worden, of Evan*
gelifche Leerrede, over Kom. III: 9 — 2 4 , uitgefproken
in de Waalfóhe Gemeente te Breda, door G . L . J A M E S , Bedienaar van 't H. Evangelie. Uit hetFransck
vertaald, door Dr. A . C A P A D O S E .
Die in den Zone gelooft, ezv. J O H . I I I : 36.
Te Amfterdam, bij}. H . den Ouden. 1 8 2 6 , In gr.
vo. IV en 30 bl.f:- 4 0 .
E r wordt dan nog al voortgewerkt aan de domperfabrijk! Nu krijgen we weer een preekje van Do. J A M E S J
die het eene Kerkrede noemt, en welke door den Geneesheer C A P A D O S E is vertaald. Hieruit weet men
reeds, wat men krijgt, en hoe aan den titel beantwoord
wordt, 't Is zoo al dezelfde ko^koekszang, zoo in inhoud als manier van voordragt, en ftrekt alleen ten bewijze , dat er nog een koekoek meer zingt, dan B a H L E R , in de Waalfche Kerk. Dit preekje kon Recenfent
nogtans uitlezen , want het is niet lang, maar 26 bladzijden ,en eene aanteekening over M A T T H , XIX: 1 6 , 1 7 .
Vertaald behoefde het niet te worden, omdat er op deze
zelfde wijze genoeg is en wordt opgedreund in de moe-

derlpraak. J A M E S , C A P A D O S E , B a H L E R ezv.
zijn zeker van meening, dat eene zuivere taal en goede
ft'tjl mede tót het volllagen bederf behooren, dat in de
Kerk van V I J G E B O O M niet mag indringen. Vandaar
dan op den kanfel uitdrukkingen, als
portret,proóes/en,
hoven van justitie, regtbankenvan arrondisfementen , ezv.;
vandaar dan zoo vele, taal-en drukfouten, die in het boekje
zijn blijven ftaan , als levendig voor levend, hen voor
hun, zich te vleiden, hij voor het, Christi, ezv. ezv.
Eene opmerking, om réden ,als bij D A C O s T A 's Hymne,
maken wij. nog. C A P A D O S E .fehrijft, bl . 1 5 , in de
noot: „ niets, dat fteek houdt." Volgens is 1 L D E R D ]j K
moet dit „ fireek " zijn, en , naar diens oordeel, behoort
dan C A P A D O S E tot hen, die hunne landgénooten tot
fmjders ezv. fchijnen te maken ! Wij vinden dit opmerkelijk, ert vertroostend voor vele taalbeoefenaars , die door
Mr. B 1 L D E R D i j K onbarmhartig behandeld worden.
:

Wij wenfchen, dat allen, die dit preekje zien, of hooren lezen, behartigen mogen, wat er nog goed in i s ,
zoo als, bl. 2 5 : „ Zoo gij in Christus zijt, zult ge u w
tong*' (dus ook pen) „niet langer gebruiken, om te liegen en te bedriegen, u w mond zal niet meer vervuld zijn
van vervloeking en bitterheid, maar van zegeningen en
dankzeggingen — gij zult de menfcheri niettegenftaande
hunne boosheid in liefde dragen!"
Als wij zelfs D A C O S T A en B 1 L D E R D i j K gelooven, levert deze Kerkrede een bezwaar op tegen den
geest der E e u w ; want Do. j A M E S beklaagt zeer den
Afrikaan,door
hebzuchtige koQphanderaars in menfchenvleesch iri ketenen geflagën. (Zie bl. 1 2 . ) Zoo zijn het
die Heeren eens !
Om het een en ander konden wij het lezen nog al uithouden. Do. J A M E S fchijnt het wèl te meenen. —
,, Schijnt ? " — J a , L e z e r ! met opzet kozen wij dit
woord, als die van zekeren wreedaardigen , dusgenaamdén
troostbrief hoorden gewagen, welken alleen de onzinnigfte, liefdeloosfte dweeperij bekwaam was te fchrijven.
D o c h , wij willen hopen, dat de man berouw heeft van
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dezen onberaden', onchristelijken flap; en , oefent hij
zich dan, onbevooroordeeld, niet in het geijkte fystetua
van dezen of genen, maar in eigen onderzoek der waarheid in de liefde, zoo zal zijn Evangeliedienst nog eens
waarlijk nuttig kunnerizijn. Recenfent oordeelt gemoedelijken ernst höognoodig; maar — die Evangeliedienaar is
de weldadigfte, die met denzelven woorden van waarheid
en gezond verdand fpreekt. Anders is het wawélen, dat
van den Godsdienst des harte, in een nuttig leven betoond, aftrekt.

Het godsdienflig en zedelijk Karakter yan J E Z U S C H R tsT v s , ons ter navolging voorgejleld in eene Godsdienflige Oefening, gehouden tè oude Pekela, den 25 September 1 8 2 5 , door E . W I L D E B 0 E JR , Ontvanger vati
's Rijks Belastingen , en geadmitteerd lot Katechizeermeester en Oefeninghouder te oude Pekela., Te oude
Pekela, bij J. H . Neelmeijer. 1826. In gr. 8yo. IF
en 33 bl.
33e Recenfent van dit ftukje, dezelfde,die het preekje
van Do. j A M E s beoordeelde , heeft , als. Predikant bij
de Hervormden , zich , vooral federt de laatfle vijf jaren ,
zeer te beklagen gehad over de zoogenoemde Oefeninghouders, en met dit flag van lieden, zoo als zij doorgaans zijn, als het Synodaal reglemen't niet geëxecuteerd
wordt, nooit ingenomen kunnen zijn. Hij plaatst de aankondiging van dit ftukje, met opzet, achter de van C A *
P A D 0 s E vertaalde Kerkrede, ten blijke zijner onpartijdigheid, en niet van het ligt vermoede tegendeel. Met
zulke Oefeninghouders is de Gemeente, en elk welgezind
Leeraar, gediend. Waarlijk , Do. B a H L E R en J A M E s
mogen van W I L D E B O E R leeren ! Hem hoorden wij liever oefenen, dan hen preken. Gelukkig de Leeraar, die
zich zoo ziet in de hand werken, en de Gemeente, die
zulke Onderwijzers heeft,en gebruikt methoogfchatting.
Bloot toegevend, onbekende man! is mijn oordeel nietj
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en houdt ge mij, na twintigjarigen predikdienst, voor
een bevoegd regter, dan ftrekke mijn dank tot uwe aanmoediging en aanbeveling!
Strekt de befnijdenis van J E Z U S wel ten bewijze, dat
Hij',
acht dagen oud, ziek aan alle vastgefteide gebruiker!
zeif onderwierp ? I s , wat van de armoede Van J E Z U S
hier, en zoo vaak, zoo onbepaald gezegd wórdt, wel te
bewijzen? Zulke eh dergelijke vragen zouden onze aanmerkingen behelzen kunnen; ook dwong ons dat RijksOntvangerfchap , op den titel van zulk een boekje, een*
glimlach af; maar geene belangrijker aanmerkingen zijner,
dan voof den vitter. Wij wenfehen dien Kateèhizeermeester vele leerlingen. De onze vertrouwden wij hem gaarne
toe. Hij ftrekke zijnen Leeraür tot groote vreugde, en
zij lang der zake van godsvrucht en vroomheid bevorderlijk , die thans zoo zeer lijdt door onverftand en waanzin !

tie Waarheidsvriend, of Aanleiding tot het afleggen en
beflfijden van het Bijgeloof. Het Hoogduitsch vrij ge±
volgd van Dr. j . p. P Ö H L M A N . Te Ha'arlem, bij
de Wed. A . Loosjes,. P z . In gr. 8vo. VI en aoè»
bl.fi-êd.
" V o o r éénen daalder krijgt men hier vijfentwintig vërtoogen (?) over velerlei zaken. Het eerfte Vertoog, ïfi
zeven afgedeeld, handelt over den Duivel; de overige
over onderwerpen, die men nu wel zal kunnen gisfen.
Anders koope men dit boek maar! Ouders , die zich beklagen , dat zij geen onderwijs genoten, Zoo als hunne
kinderen thans genieten; Onderwijzers , die hunnen voorraad van bewijzen tegen het bijgeloof en vooroordeel wenfehen te vermeerderen, en jonge lieden, die gaarne de
nuttigde kundigheden verzamelen, dezen zijn het, aan
welken de Schrijver o f vrije 'volger dit boek vooral aanraadt. Is iemand van oordeel, dat de eerden zoodanige
inlichting niet meer van noode hebben; dat de anderen,
bij zoo giooten overvloed en eigen oordeel, niet meer

J . P . P Ö H L M A N , DE WAARHEIDSVRIEND.

293

door hun hoofd hebben te halen, en dat er nuttiger za«
ken aan de jeugd te leeren zijn,wij mogen dit wel lijden,
en dringen niemand de lezing van dit boek o p , die wij
ook niet eens ten einde konden brengen, zoo hebben we
al onze bekomst van zulke geregten. De Voorredenaar ,
evenwel, verwacht niet weinig nut van dit werk. Onder anderen zegt hij: „ D e deftigheid, waarmede de Leeraars van
den Godsdienst van hunne (loeien (welke?) Vèrpligt zijn te
fprekeri, en het gezag, dat men daarin aan de gewoonte (?)
toekent, laten niet toe, dat zij de dwaze verbeeldingen, en de
bedriegerijen en ongelukken, die de onkunde en het bijgeloof veroorzaken , zoo levendig voordellen, en in zoo
vele bijzonderheden uil de Rede, de Heilige Schrift, en
de ondervinding aanwijzen, als dit een Schrijver doen
kan." Regt zoo : wat zou er dat ook raar toegaan ! Als
eens een Domine, b. v . , over het XVde onderwerp, de
Fiskijkers, prekende, of kateChiZérende, levendig, in
vele bijzonderheden, uit de Rede, den Bijbel, de ervaring aan het betoogen ging! 1 Dr. P Ö H L M A N doet dit
ook niet; natuurlijk, omdat de zaken veelal voor zoodanige behandeling onvatbaar zijn. Maar, wapent niet elk
waardig Leeraar zijne gemeenteleden tegen het vooroordeel en bijgeloof genoeg'? Maakt hij daartoe ook geen gebruik van de zamenleving? Zijn daartoe oók geene middelen in overvloed ? zoodat dit boek er althans niet om
had behoeven vertaald te worden, waarin b. v. op ééne
bladzijde het ftuk over de Bezetenen in het N . V . wordt
afgedaan, en tot het bijgeloof bewezen (? nu ja!) te behooren. Zoo mag men vragen, en meenen, dat deze
yriend ook wel in zijn land had mogen blijven. Daarom
willen we ook geen papier meer over hem vullen.
Waarneming eener voorfpoedige en gelukkige Genezing
Van zamengejlelde Djeheenbreuken bij eene zwangere
Vrouw, door A . P O T G I E T E R , Heel- en Vroedmeester te Leyden. Te Leyden, bij J. W . van Leeuwen.
1824.

H

In gr.

Svo.

14 Bl.f
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et is eene door de geachtlte Schrijvers gemaakte waarBOEMSESCH. 1826". wo. 7.
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WAARNEMING.

neming, dat beenbreuken bij zwangeren dikwijls moeijelijk herftellen, en de callus niet dan langzaam en on
volkomen, fomtijds niet dan na voleindigde zwanger
fchap, gevormd wordt. Een iegelijk, die bekend is met
de wetten des levens, zal de reden van dit verfchijnfel
gemakkelijk bevroeden, eri hem kan het niet bevreemden,
dat de natuur, bezig met het groote werk der vorming
van de vrucht, trager is in het herftellen van beleedigde
deelen.
Gelijk er echter geen regel is zonder uitzondering,zoo
is 't ook hier aldus gelegen. De verbazende vormkracht
der natuur wekt menigmaal onze bewondering. De voor
ons liggende waarneming van den bekwamen en kundigen
Heel- en Vroedmeester P O T G I E T E R , te Leyden, was
er ons een'nieuw bewijs van. Hier werd eene zamcngeftelde fractuur der beide dijebeenderen, gedurende de zwan
gerfchap door een' val veroorzaakt, allergelukkigst herfteld, die van het regterbeen reeds vóór de verlosfing,
die van het linker eerst later, nadat zich een aanmerkelijk
beenfluk had afgefcheiden, hetgeen, als vreemde prikkel,
door eene te fterke fuppuratie, de fpoediger genezing ver
hinderde. Wij achten het'echter noodig te berigten, dat
dit ongeluk eerst in de 'zevende maand der zwangerfchap
is voorgevallen; eene omftandigheid , onzes achtens van
veel gewigts ter verklaring der voorfpoedige beenhechting, daar wij twijfelen, of in een vroeger tijdperk der
zwangerfchap de uitkomst wel zoo gunftig zou geweest zijn.
Intusfchen verdient de Heer P O T G I E T E R den dank
van het publiek voor de afzonderlijke uitgave dezer be
langrijke waarneming , welke zich ook door een' goeden.,
zuiveren ftijl onderfcheidt van het Duitsch barbarisme on
zer tegenwoordige geneeskundige fchriften.

Gemeenzame Brieven over het Scheycninger Zeebad, ten
nutte van Lijders, half- Lijders en niet - Lijders, uit
gegeven door Dr. A . M O L L . Met Afbeeldingen. Tt

A.

M O L L ,

G E M E E N Z A M E

BRIEVEN.
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Arnhem, bij D. K. Muller en Comp. 1 8 2 4 . In gr,
8V0. 2 1 5 Bi. f 2 - 30.
D e titel klinkt vreemd, niet waar, lezer ? Dat halflijders, niet-lijders is zoo wat half-Hollandsch, nietHollandsch; ons trommelvlies is daaraan nog niet gewend. Ook over de brieven ligt eene vreemde , wij zou»
den bijna zeggen Duitfche tint, die wij in den ftijl van
vele onzer hedendaagfche Doctoren opmerkten, en aan
den algemeen hèerfchenden fmaak voor Duitfche fchriften meenen te moeten toefchrijven. —• Maar, waarom
fchrijven dan ook onze Medici zoo weinig*^ — Toegegeven; fchoon wij voor ons het muUum boven het multa
verkiezen. Evenwel onze lezers moeten zich door dien
vreemden titel niet laten affcllrikken. Zoo zij den A u teur op zijnen togt naar het Zeebad willen vergezellen ,
kunnen zij menig goed en heilzaam recept opzamelen en
ëen aangenaam onderhoud vinden. 'Recenfent zoude wel
zich in zijnen Aristarchen - zetel willen nederzetten, en
vragen, of niet hier of daar de ftijl wat opgefierd, de indicatiën voor het gebruik van het Zeebad minder juist be*
paald, en die laatlle uitval op de fecta Bildefdykidna een
hors d'oeuvre is ? maar gevoelt zich door de pasfage op
bladzijde 99 geheel ontwapend, en neemt affcheid met
den wensch, dat deze brieven , Waarin het vaderlandscll
hart van den Schrijver luide (preekt, ook een gul vaderlandsch onthaal mogen vinden.

Natuurkundige
fchappij der
Te Haarlem,
gr. 8vo. 5 2 1

Verhandelingen van de Hollandfche Maat'
Wetenfchappen te Haarlem. XlVde Deel.
bij de Wed. A . Loosjes, Pz. 1825, In
Bl. f 4 - :

D i t deel behelst eene naamlijst dér Nederlandfche
fekten van de Heeren B E N N E T en O L I V I E H . Men
verlangde bij het opgeven der vraag, dat het ftelfel van
L I N N A E U S
zoo veel doenlijk in her antwoord gevolgd
X 2

zoude worden. Aan deze voorwaarde is dan ook voldaan,
hoezeer in dit gedeelte de voortgang der wetenfchap,
meer nog dan bij de hoogere dierklasfen, eene afwijking
daarvan bijna noodzakelijk maakt. Wij houden ons ver
zekerd, dat L I N N A E U S zelf, zoo hij herleefde, zijn
ftelfel wijzigen en verbeteren zoude. Dat er voor 't ove
rige in deze naamlijst enkele voorwerpen gemist worden,
was wel niet anders mogelijk , dewijl die naamlijst de eer
fte i s , welke in ons Vaderland het licht z a g ; de arbeid
zame en verdienftelijke Schrijvers verwachten zelve bijdra
gen en bijvoegfels. Maar een wezenlijk gebrek komt he'
ons voor, dat men nergens de juiste woonplaats der foor
ten opgegeven vindt, daar toch de Infekten-fauna van
de onderfcheidene gewesten onzes Vaderlands zeer uiteenloopt. Zulk eene opgave was hier althans even noodza
kelijk , als in eerie Flora.
De Indifche Archipel, in het bijzonder het Eiland Jay a
befchouwd in de zeden, wetenfchappen, talen , Gods'dienst, befchaving, koloniale belangen en koophandel
van 'derzelyer inwoners; door J O H N C R A W F U R D ,
F. R. S., voorheen Britsch Refident bij het Hof van
den Sultan van Java. In III Deelen. Uit het Engelse/,
vertaald. Met Platen en eene Kaart van den Archi
pel. Te Haarlem, bij de Wed. A . Loosjes, P z .
1823--25. In gr. 8vo. XX'en ^2.,LXXII
en 434,
LX en 538 bladz. f 14 - 30.
H et voor ons liggende werk is een der belangrijkfte,
die federt een' geruimen tijd in vreemde landen ten opzigte onzer Oosterfche bezittingen verfchenen zijn; en
de voortreffelijke Vaderlander en Staatsman, Graaf V A N
H O G E N D O R P , heeft in zijne Huishouding yan Staat
deszelfs blijdfehap te kennen gegeven, dat dit werk in
onze taal zou worden overgebragt. Wij verheugen ons
te meer, omdat hetzelve niet in handen van een gemeen
werkman uit de vertaalfabrijk gevallen is. Gelukkig zijn

die opperlieden in 'c a'gemeen niet zoo talrijk voor het
Engelsen als voor het Hoogduitsch; maar de fabrikeurs
weten zich te redden, door Duitfche vertalingen te gebruiken , terwijl zij op den titel zetten: uit het Engelsch;
iets, hetwelk ieder oogenblik den opmerkzamen lezer
treft. Hier is dit blijkbaar het,geval niet. De geheele
kleur van den ftijl verraadt eene overzetting'uit het Engelsch, en is zelfs, naar ons inzien, te Engelsch. Maar
tévens is de Vertaler (thans, als zoodanig, eene witte raaf!)
een kundig man, grondig onderrigt omtrent de lndifche
belangen. Hij heeft zulks in twee hoogst belangrijke en
behartigenswaardige Voorredenen of Inleidingen getoond,
waarin hij C R A W F U R D ' S gefielde of bevestigt of tegénfpreekr. Doch laten wij het werk meer in bijzonderheden doen kennen.
De Heer C R A W F B R D , Refident (volgens den titel)
bij den Sultan van Java, gedurende de Engelfche bezetting , en dus in de belangen van dat Eiland wèl ervaren,
heeft echter zijne kundigheden daartoe niet bepaald. Wij
weten onder anderen van zeer goeder hand, dat hij, na
de teruggave onzer bezittingen aan de Engelfchen, te
Malacca was , en aldaar zulke naauwkeurige berigten
omtrent den fatistifchen toeftand aller klasfen van inwoners inwon, dat de Regering volgens het oude ftelfel
zekerlijk grooten argwaan tegen hem opgevat, en hem ligt
weggezonden zou hebben. Ook heeft hij naderhand den
Gouverneur - Generaal H A S T I N G S overgehaald, hem
als Britsch Gezant naar de Koningen van Siam en Cochinchina te zenden , ten einde handelsbetrekkingen met die
Natiën uit Bengalen aan te knoopen ( * ) ; doch hij overleed kort na het volkomen mislukken dier zending,
zoodat zijne reis door den Natuurkundige G E O R G E
F I N L A Y S O N
is uitgegeven. Wij vermelden z u l k s ,
om en de warme belangftelliug, en de gelegenheid tot
het opdoen der noodige kundigheden, die bij den
Schrijver plaats hadden, te doen zien. Het eerfte Deel
(*) Quarterly Review, No. 65. 1835. p. 105.
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van zijn werk befchouwt den grooten Indifchen Archipel
uit een natuur* en zedekundig, het tweede uit een mer
cantiel , het derde uit een historisch oogpunt. Wij vin
den dus vooreerst eene zeer lezenswaardige Inleiding om
trent het algemeene voorkomender eilanden , die c a A w F u R D en velen met hem thans den Indifchen Archipel
noemen, namelijk de Sunda - eilanden, de Molukken in
den ruimden zin , de Sóeló's, de Philipptj'nen, Nieuw
Guinea en het fchiereiland van Malacca, kortom de geheele eiiandzee tusfchen de golf van Bengalen en NieuwHolland. Daarop volgt eene karakterfchets van het Volk ,
en alsdan , onder den naam van algemeene aanmerkingen
over den Landbouw der Indifche Eilanden, eene zoo bree
ds "lijst van voortbrengfelen derzelven, vooral van Java,
dat onze belangftelling in deze kostbare Volkplanting
daardoor in eene hooge mate moet opgewekt worden. Wij
ontmoeten vervolgens eene befchrijving van de twee ge
heel verfchillende rasfen van inboorlingen, den roetkjeurden Neger (Papoa) van Nieuw - Guinea en de bin
nenlanden , en den bruinen kustbewoher van het Maleifche ras, (eerstgemelden vindt men op Java en verfchei
dene andere eilanden niet meer.) Wij worden tot de plegtigheden en gemeenzame gebruiken, de fpelen en verma
ken der eilanders toegelaten,befchouwen hunne kleeding,
Wapenen,
krijgsmagt, rekenkunde, maten en gewigten ,
Almanak en tijdrekening, geneeskunde en toonkunst. Het
tweede Deel, aan den handel toegewijd, fpreekt eerst kortelijk over fchcepvaart en Geographie, dan over de am
bachten, handwerken en nuttige bedrijven, en ontwikkelt
vervolgens breedvoerig de handelsbetrekkingen , zoo vroe
gere als latere, der onderfcheidene inlandlche en Europefche volken, zoo naar en uit Indië als van haven tot
haven, met opgave van de belangrijkfte artikelen van uit
en invoer. Het derde D e e l , over de gefchiedenis der ei
landers loopende, fchetst eerst hunnen tegenwoordigen
regeringsvorm (despotiek op Java, drukkend aristokratisch op Celebes, genoegzaam regeringloos bij de wilde
ftani men) , alsdan de inkomflcn opbreng feu, oudere en
f

nieuwere •wetten, vroegere en latere taal- en letterkunde,
zoo van de Javanen, als Maleijers, Celebers, de Sunda's op Java, de Madurezen en Baiters, benevens al
gemeen e aanmerkingen over de Polynefifche taal, gelijk
de Schrijver dien grooten taalftam noemt, waarvan in alle
de andere groote fragmenten, en in de Maleifche zelfs
wel de helft der woorden, gevonden worden. Hij meent
den oorfprong dier taal, welke zich, telkens afnemend en
verminderend, tot diep in de Australifche eilanden uitftrekt, op Java te mogen zoeken, waar ook nog veel
Sanskritsch in de taal gevonden wordt. Daarop gaat hij
tot den eerdienst over, befchouwt den ouden Hindoefchen, en zelfs vroegere bijgeloovigheden der Javanen,
alsdan die van Ball; waar nog tegenwoordig de Gods
dienst der Braminen heerscht, vervolgens het Mohammedanismus en Christendom. Thans behandelt hij de
ilaatkundige gefchiedenis, noemt eerst eenige uitftekende
karakters o p , zoo onder de inboorlingen als vreemde aankomelingen , en verhaalt daarna , in vier Hoofdflukken,
(niet in drie, gelijk hij op bl. 293 zegt) de gefchiedenis
van Java, eerst de aloude , dan die der verfpreiding van
M O H A M M E D ' S Godsdienst, en de latere gebeurtenisfen tot o p , i 8 i 5 , vervolgens die der Maleijers en Cele
bers , elk Hechts in één Hoofdfluk , die der Portugezen,
Hollanders en Spanjaarden.
Het geheele werk wordt
met eene uitvoerige Chronologifche tafel, loopende van
1 1 6 0 tot op 1 8 1 6 , befloten.
DitJs het geraamte des werks. Wat den geest betreft,
zoo befpeurt men overal, op elke bladzijde, den En.
gclschman, met diepe volksvooroordelen en verachting
voor Holland bezield. De wandaden onzer Vaderen in
Indië (die zekerlijk niet weinige waren) worden met blijk
baar welgevallen en met verzwarende om (handigheden ver*
meld. Men kan niet ontkennen, dat hun befluur zoo
gewelddadig niet was , als dat der Portugezen ; maar toch
doet men het op den duur als drukkender en vernielender
voor den inboorling voorkomen; men fielt het gedrag der
Nederlanders op Japan-Qwm zij zekerlijk tot de verdrtj*
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ving hunner mededingers , de Portugezen op eene wijze
hebben medegewerkt, zoo als deze het van hunnen kant
zouden gedaan hebben) in het allerongunftigfte licht. Natuurlijk !.de ^Engelfchen hebben, met al hunnen volkstrots , moeten verkroppen, dat hunne lage list, om, na
de verovering van Batavia, onder onzen naam in Japan
binnen te fluipen, ontdekt werd, zij met fchande weggejaagd werden, en onze driekleurde vlag (dair alleen in
de wereld, tot op 1 8 1 3 ) bleef wapperen. Hieromtrent
heeft de Vertaler, (Ilde D . bl. 180—189) in drie zeer lezenswaardige Noten, zijnen Schrijver door daadzaken in
velerlei opzigt weerlegd en te regt gewezen. Omtrent
andere berispelijke, ja verfoeijelijke punten onzer gefchiedenis , gelijk de moord der Chinezen, verzwijgt hij alles,
wat tot verontfchuldiging kan ftrekken , zoo als de algemeene zamenzwering der Chinezen, om de Hollanders te
vermoorden, en het reeds van buiten dreigende, ja aanvallende oproer door 60,000 man, eindelijk de afkeuring
dezer daad door eenige Raden van Indië, en naderhand
door het beiluur der Compagnie zelve, die V A L C K E 74 I E R , den eigenlijken mqordenaar, in hechtenis deden
nemen, waarin hij ook,jaren daarna,overleden is. Over
de uitftekende mannen, die Neêrlands naam in Indië hebben doen eerbiedigen, meer dan vreezen of verwenfchen,
bewaart hij een diep flilzwijgen; en, terwijl onder de
Portugezen G A L V A N , X A v E R 1 u s , en zelfs de verhevene wreedaard A L B U Q U E R Q U E , hier eene plaats
bekleeden, vindt men onder de Hollanders niet één enkelen uitmuntenden naam te vermelden. De Vertaler heeft
dit, in zijne zeer lezenswaardige Voorrede voor het derde Deel, verbeterd, en de heldendaden weder opgehaald
van V A N D E N B R O E K E , een' tweeden R E G U L U S ,
die, door de Engelfchen, ter hulpe der inboorlingen,
verraderlijk gevangen, en met den ftrop om denhals onder den wal van het kasteel gebragt zijnde ,de bezetting,
in plaats van tot overgave, tot volharding vermaande, van J A N P I E T E R s z . K O E N , den Richter van Batavia , en verdediger dier ftad, met nog geeuc 3000 man,
y

in twee achtereenvolgende jaren,tegen den grooten A G O N G ,
veroveraar der helft van Java, d i e , in alle zijne oorlogen
anders gelukkig, alleen hier, fchoon tweemaal 100 a i20,coo
man in het veld brengende, het hoofd ftiet, en die geheele
magt tegen onze brave landgenooten verloor, — van den
grooten H A M B R O E K , den tweeden R E G Ü L U S , dien wij
in het Oosten kunnen vertoonen. Misfchien zouden uit B A L D E U S en V A L E N T I J N hierbij nog wel min beroemde nam e n , maar der onfterfelijkheid waardig, kunnen gevoegd
worden; althans zekerlijk heeft later de Gouverneur-Generaal V A N i M H O F F zich als een allerwaardigst, verlicht en
verftandig Beftuurder doen kennen. Voorts verdedigt de kun.
dige Vertaler onze landgenooten ook nog in het ftuk van d e ,
zoo algemeen door het gefclireeuw onzer overzeefche nabu.
ren voor onwettig uitgekretene , teregtftelling van 18 En»
gelfchen op Amboina , als befchuldigd van eenen aanflag,
met hulp der inboorlingen, op de vesting gemaakt te hebben ; en wegens de verdrijving der Britten uit Bantam, ten
gevolge van hunne h u l p , aan den ouden Sultan A G O N G van
Bantam verleend, die zich weder in het bezit der eens afgellane magt wilde plaatfen. Wij zijn het met dien bekwamen
man in alle opzigten eens, dat de Europeanen in Indië elkander niets te verwijten hebben; dat zij de fchuld hunner Vaderen, ten opzigte der inboorlingen , liever gulhartig moesten
belijden, (ook de Engelfchen hunnen moord van eenige millioenen Hindoes , in Bengalen en Madras", ten gevolge van
korenwoeker, en hunnen moord van drie Regementen Indifche krijgslieden in hunnen dienst, uit hoofde van eenen
eisch, die zekerlijk tegen de krijgstucht ftreed, maar geene
flagting, eenen N E R O waardig, verdiend had; zie l i l d e D .
Voorr. bl. X V I , X V I I . ) De Natiën moesten z c h veeleer
toeleggen, o m , door een zacht en minnelijk gedrag jegens
de nog zoo weinig befchaafde inboorlingen, dezen, tot hun
eigen en der Europeanen nut, in betere zeden en Godsdienst,
in de gemakken des levens en van den gezelligen omgang
fmaak te doen vinden, waardoor natuurlijk geene voordeelige
handelsbetrekkingen zouden kunnen uitblijven. Het fchijit
inderdaad/niet, dat het flelfel onzer Vaderen, van gedwongene cultuur en monopolie, in den tegenwoordigen ftaat van
zaken , meer houbaar i s , en , tegenover de algemeene liberale
beginfelen der Engelfchen, die daarbij zoo wèl varen, moest
liet ruicerlijk en onbekrompen worden vaarwel gezegd. Dit
;
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gefchtedc DU o o k wel in de theorie en op het papier, doch
o o k inderdaad?... De Vertaler, die omtrent de Oostihdifche
zaken z o o goed onderrigt i s , dat hij reeds in 1824 (wanneer
het tweede Deel van dit werk uitkwam) het verfchrikkelijke
te kort van a o Millioenen in weinige jaren aankondigde, 'c
welk eerst in 1825 openlijk bekend gemaakt is ( z i e Voorr.
bl. X X I V ) , — de Vertaler beweert, dat men aan het Engelfche fystema den adem yan goedwilligheid voor de Javanen
ontnomen, en verkeerde en drukkende (maatregelen) daarvoor
heeft in de plaats gefield. Is dit z o o , dan is de oorlog van
1825, welke nog niet gedempt i s , en zelfs een oogenblik
Samarang in gevaar heeft gebragt,'zeer wel te begrijpen ,
zonder denzelven aan het fchendig vergrijp van een bijzonder
perfoon, waarvan thans fprake r s , tee te kennen. Ten minfte
d e Vertaler brengt een ftaaltje van willekeur en hardnekkigen
tegenftand tegen de Hooge Regering b i j , hetwelk wij zeer
t w i j f e l e n , of wel eenig Indisch Beftuur zich in vroeger' tijd
omtrent de O. I. Compagnie zou hebben durven veroorloven.
Het is de koop van eenige landerijen door den Heer D E
W I L D E , met oogmerk, om daarop, volgens eene ruime
fcbaal, Koffijplantaadjen aan te leggen. Deze landen waren
in '813 aan een gezelfchap van deelnemers v e r k o c h t , en
federt op de Heeren E N G E L H A R D en DE w i L D E alleen
overgegaan. Dezelve waren, bij' koopcontract, van alle ge.
dwongene leverantiën vrijgefield. De Engelfche Regering ont
z a g , de Nederlandfche verbrak dit contract na hare herftelling, en noodzaakte D E W I L D E tot levering van de koffij
lot een' fpotprijs, die zijne gehéele onderneming moest doen
in duigen vallen. Hij ging derhalve naar het Vaderland, en
wendde zich tot den Koning, die, altijd regtvaardig, e n
met angstvallige zorgvuldigheid , gereed, om aan de klagten
zijnet verdrukte onderdaueu gehoor te verleenen, aan E NG E L H A R D e n DE W I L D E , op hun verzoek, eene volflrekt
uoodige verhooging van den kolKjprijs toeftond. En toch —
zou men het gelooven? — is deze Koninklijke uitfpraak door
de Heeren in Oostindië niet gehoorzaamd!
Steunende op de
verwijdering, hebben zij het den Heere D E W I L D E zoo benaauwd gemaakt, dat hij zijne bloeijende Koffijplantaadjen
heeft moeten verkoopen. — Dus is het verhaal des Vertalers
van C R A W F U R D , wien wij gaarne gelooven, 1. omdat hij ,
gelijk boven reeds aangetoond i s , bewijzen geeft van eene
meer dan gewone kunde in de O. I. zaken, 2. omdat men
f

van een Beduur, hetwelk in het fchoonfte klimaat, in de
vruchtbaarfte ftreken, bij een' vrijen mededingenden handel
met de kostbaarfte produkten, die een' koffijprijs heeft voortgebragt, welke in Indië hooger fiond dan in het
Vaderland,
zonder oorlog van groot belang, een deficit van twintig Millioenen maakt, waarlijk niec veel goeds kan verwachten.
Inderdaad, het is treurig, als wij den tegenwoordigen ftaat
onzer betrekkingen met onze Koloniën overzien. Waarom
fteken de Engelfchen,
waarom de Amerikanen ons de loef
af? Hebben z i j , althans de Amerikanen,
meer kapitalen dan
wij ? Beguuftigen hen misfchien de uit- en ingaande R e g 
ten? D i e ' z u l l e n toch wel ten voordeele der Nederlanders
zijn. Hebben wij minder Artikelen van ruiling naar de Indien
te zenden? O f , eindelijk, 4s onze ijver, onze geest van nij
verheid en Commercie uitgedoofd, die bij onze • Vaderen zoo
heerlijk fchitferde?
Eene van deze vooronderftellingen moet
toch wel waar zijn, als.wij den jammerlijk vervallen' handel
in oogenfchouw nemen, of flechts de omftandigheid beharti
g e n , dat in 1823 27 Amerikanen, 6 inlandfche, 4 Franfche
fchepen, behalve nog de Engelfche, op de Z. W. kust van
Sumatra, zoo digt bij Java, peper innamen, en geen enkel
Hollandsch fchip. Wij vreezen z e e r , dat de laatfte onderfielling de ware is. Men rijfelt liever in de beillooze EfFektenkraam, en maakt daardoor zichzelven met vrouw en kinderen
ongelukkig, dan dat men echten, foliden handel zou drijven.
Ook de waardige Vertaler merkt dit o p , (bl. L X V der Voor
rede voor het tweede Deel.) En dit zoo zijnde, is ons
doodvonnis, als handeldrijvende Natie, geteekend. Waar eens
de kiemen van lust en werkzaamheid verftorven zijn, daar
kan geene menfchelijke magt, daar kan de beste Regering de
welvaart niet weder herftellen. Wij hopen echter nog deeds,
dat deze kiemen flechts rusten, en dat er nog mogelijkheid
i s , die weder in het leven te roepen. God geve daattoe zij
nen zegen!
Zullen wij nu uit den rijken voorraad der merkwaardige bij
zonderheden , die deze drie Deelen ons aanbieden,den Lezer
iets mededeelen ? Aan lust daartoe ontbreekt het ons niet;
maar onze voorgefehrevene ruimte verbiedt het. Zullen wij
eene lijst kiezen der uitftekendfte voortbrengfelen ? Dezelve
zou ver ons bellek overfchrijden, zoo het geene bloote naam
lijst zou worden. Iets omtrent den handel ? Dit ware wel
bet belangrijkfte; maar het zou te moeijelijk vallen, zoo iets
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te vinden, buiten den zamenhang met het overige. Uit <j«
Gefchiedenis des Volks? Wij zouden daarin flechts nieuwe be
wijzen voor de verfchrikkelijkheid van het willekeurige g e 
bied , en de daaruit ontdane wreedaardigheid der Vorften,
vinden. De menschheid gruwt op het hooren van een'Vorst,
d i e , razend van minnenijd op zijnen eigen' z o o n , den jonge
ling gebiedt, zijne bruid , het voorwerp dier jaloezij, te
doordeken, en die gehoorzaamd wordt 1 — die daarop nog
een geheel gezin van 40 perfonen, in deze zaak gewikkeld,
doet vermoorden , — of die in é é n s , op een los vermoeden,
6000 Priesters' van zijn' eigen' Godsdienst, vrouwen en kin.
aereu medegerekend, doet ombrengen! In het Oosten leert
men eerst, wat dwingelandij is. Al ware het alleen om die
reden, zou het geenszins te wenfchen z i j n , dat de inlanders
in hunnen opftand zegevierden. De Javanen, thans, in weer
wil van alle misbruiken, door het Hollandfche g e z a g , het
welk die Despoten in teugel houdt, nog befchermd,zouden
dan onbefchut aan de grootfte ellende en verdrukking ter
prooije worden. — Doch wenden wij onze oogen van deze
tooneelen van menfchelijken jammer en vernedering af, en
befchouwen wij nog liever twee allerzonderlingfte uitwerkfe
len van het bijgeloof, waaraan de Javanen misfchien fterker
dan eenige Natie gehecht zijn. (Ifte D . bl. 2 7 . ) „ Eenige
jaren geleden werd geheel toevallig ontdekt, dat de doods
kop van een' Buffel, op eene zeer geheimzinnige w i j z e , van
het eene einde van het eiland naar het andere gebragt werd.
Het punt, waarop het aankwam, w a s , dien kop nooit te la
ten rusten, maar in gedurige beweging te houden. Hij werd
gedragen in eene mand. Zoo fpoedig de een zich van zijnen
last ontdeed, werd dezelve door een' ander' opgenomen, alzoo bet volk geloofde, dat er eene vreesfelijke vervloeking
was uitgefproken over dengenen, die hem zou ftil laten lig
gen. In dezervoege werd de kop van het eene landfchap
naar het andere gevoerd, en kwam, na omloop van menige
honderde mijlen, te Samarang.
De Hollandfche Refident
maakte zich meester daarvan en liet hem in zee werpen, waar
door deze tooverkracht verbroken werd
De Javanen lieten
geene gevoeligheid daarover blijken, en er werd van dié on
gehoorde gebeurtenis verder niet gefproken; ook wist nie
mand rekenfchap te g e v e n , bij wien of waar dezelve
haar' oorfprong had genomen. — In Mei 1814 werd zeer
onverwacht ontdekt, dar in eene afgelegene, maar volkrijke

(keek een wog was aargelegd naar een der hoogde bergtop,
pen van het eiland Bij de bezigciging van bet werk bleek,
dat men een' weg gemaakt had van 20 voeten breed, 50 tot
60 Eng. mijlen lang, en volmaakt gelijk en goed aangelegd.
Wijl het eene hoofdzaak w a s , dat de weg over geene rivier
moge l o o p e n , moest hij fungerend in ontelbare bogten voortgaan. Een ander hoofdvereischte w a s , dat de, weg door moest
gaan, zonder om te zien naar het regt van de grondbezitters;
ingevolge waarvan huizen en geboomte om verre gefmeten werden. De bevolking van geheele diflrikten, gewoonlijk 5 ofóooo
fterk, werd daaraan in het werk gefield; de weg werd in twee
maanden voltooid, door een Volk , dat ongenegen is toe infpanning van groote krachten. Zoodanig was het uitwerkfel van
eene geestdrift, die hen gedurende dien tijd bezielde. Het is
daarna gebleken, dat een bloot'gerucht dit geheele werk in
beweging gebragt had. Eene oude vrouw, had gedroomd, o f
gaf voor gedroomd te hebben, dat een Goddelijk perfoon
uit den Hemel op den berg zou nederdalen. Vroomheid
fchreef v o o r , een' weg aan te leggen, waardoor deszelfs afkomen verligt zou worden." — Is het nu niet zeer begrijpel i j k , dat bij zulk een V o l k , aan bijgeloovigbeden van dergelijk een' aard overgegeven, en in den letterlijkften zin
door oudewijvenpraat tot de ontzaggelijkfte ihfpanningen in
ftaat, een of andere dweeper door voorfchriften of voorfpellingen hetzelve tot opftand tegen de Nederlanders kan hebben bewogen, gelijk men niet zonder reden vermoedt?
Nog ée"n zonderling gebruik willen wij mededeelen (Ifte
D . bl. 2 2 2 ) : „ De groet, door aanraking van de lippen o f
kusfen, is bij hen geheel ongewoon; de daarmede gelijkflaande pligtpleging drukt uit en beteekent: te ruiken. Die
is bij alle eilanders^ gemeen. Dezelfde uitdrukking in alle die
talen beteekent het ruiken en deze zonderlinge manier van
groeten te gelijk. Het hoofd en de hals worden gemeenlijk
omhelsd, hetwelk altijd verzeld gaat van eene hoorbare p o ;
ging, die met de letterlijke beteekenïs overeenkomt."
Onder de merkwaardige overblijffelen op Java zijn ook
verfcheidene Afgodsbeelden, gedeeltelijk "tot den eerdienstvan
s i W A , gedeeltelijk tot dien van B O U B D H A behoorende.
De Schrijver brengt de invoering van dezen eerdienst tot de
dertiende Eeuw na C . G . ; maar zou men niet mógen gisfen,dat bij de groote verdrijving der Bouddhisten uit Indostan ,
die Ceylon en Achter - Indië met aanhangers van dien Gods-
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dienst bevolkt heeft, (omftreeks de geboorte des Zaligingkers) ook een gedeelte zich tiaar het fchoone Java gewend,
en aldaar den dus hervormden Hindoefehen eerdienst (waarbij
In het eerst misfchien nog meer dan naderhand van de oude
fabelleer overig was) heeft ingevoerd? Later kan daarom
toch, volgens des Schrijvers gevoelen, eene nieuwe Volk
planting van S I W A ' S dienaars in het land zijn gekomen, die
thans naar Balt verhuisd is.
Behalve de teregtwijzingen en aanmerkingen, waarvan wij
boven gefproTten hebben, zijn wij aan den Vertaler ook nog
eene voortreffelijke Romance uit het Malehch (IIIde'D. bl,
149) verfchuldigd , die inderdaad, zelfs in de vertaling, eene
gevoeligheid en hartelijkheid bezit, welke wij in die Letter
kunde niet zouden gezocht hebben. Bovendien heeft hij nog
eenige bijvoegfelen van belangrijke Publication, zoo der En
gelfche als der herftelde Nederlandfche Regering, medege
deeld/ onder anderen eene, waarbij het huren van landerijen
in het gebied der inlandfche VorClen verboden wordt, tot
groot achterdeel van den landbouw, en dienende alleen om
de Europefche Qlonifatle te beletten, welke onze Neder
landfche bewerker zeer fterk aanprijst.
Zoo vele verdienden omtrent dit werk bezit deze ons on
bekende Geletterde, dat het ons leed doet, te moeten.kla
gen over zijnen ftijl. Dezelve is fomtijds verbazend dij f, in
gewikkeld, en meer Engelsch dan Hollandsch. Dit zit, naar
het fchijnt, geenszins in flaaffche navolging van het origi
neel, maar in den fcbrijftrant des Vertalers zei ven 5 want in
de Voorrede des tweeden Deels, die zijn eigen werk i s ,
hebben wij meermalen geduit op bijkans onverdaanbare plaat
fen , waarfchijnlijk niet aan den (naauwkeurigen) Corrector
te wijten. Slechts ëén daaltje (br. L X I V ) : „ Z o o mijne
aanmerkingen zich tot nog toe hebben bepaald, aan het tafe
reel van het omvergeworpen koloniaal delfel, verdienen de
uitwerkfels van vrijen handel piet minder opmerking, en op
onze maatregelen van invloed te zijn. Banden, die bedwin»
gen, in tegenoverftelling van vrije krachtuitoefening, is het
eenvoudige in de oorzaak, maar hoe verbazend zijn de uit
werkfelen , als dat vermogen van vrijheid door verlichte,
fchrandere en ondernemende volken in handen genomen wordt!"
Doch, indien deze zinfnede duister en gewrongen is, on.
middellijk daarna verheft zich de ftijl ook weder; en is irt
den volgenden volzin niet ware kracht en nadruk te vinden?

„ Nederland, en wel Holland bijzonder, heeft een tijdperk
van grootheid in dien handel gehad, waarvan de luister die
van alle mededingers verdoofde, en n u , wat vertoont onze
handel op China, en in de Indifche zeeën; de driekleurige
banden onzer vlaggen worden er bijna niet gezien. Engeland
heeft aan zijn ingezetenen voor den handel in de Indifche
zeeën alle bepalingen opgeheven, en drijft, met de jeugdige
Amerikanen,
de Veteranen van- het flagveld» Koelbloedig
zinkt ons het hoofd op de borst en de armen bij het lijf,
en in die apathie komt geene klagt over de lippen, geen
vonk van de oude Vaderlandfche eerzucht öf kracht wordt
vernomen, of klopt meer in den boezem, of doet de hand
aan het werk flaan." Ook het daarop volgende, over de ver.
pestende vlammen van het dobbelfpel, is (behalve deze uitdrukking) wèl en krachtig gefield.
Nog een wensch ten befluite. C R A W F U R D heeft ( l i l d e
D- bl. 259—267) een allerbelangrijkst verbaal, wegens de
-plegtigh eden op het eiland Bali, bij'gelegenheid der
opoffering van dei Weduwen op het lijk harer Echtgenooten,
(daar alleen bij de Grooten) medegedeeld uit het ongedrukte
berigt van een Gezantfchap, in 1633 door onze Regering
naar Bali gezonden. Dit handfehrift bleef dus bijna twee
Eeuwen ongebruikt, om voor het eerst door eerr* Engelschman aan de wereld te worden bekend gemaakt! Hoe vele gewigtige befcheiden kan de zucht toe geheimhouding; vroeger
bij onze Regering in de
heerfchende, even als over*
drevene .zedigheid, langzaamheid, of andere, minder edele
drijfveren in het Vaderland, nog wel hebben teruggehoudent
De zucht onzer oostelijke naburen , om alles, rijp en groen ,
in de wereld te ftooten, is overdreven; maar oöze fchroom.
valligheid en benaauwdbeid is het niet minder. Mögten onze
Landgenooten die overwinnen ! Mogten (om by ons onderwerp te blijven) toch te Batavia of elders nog eens nafporingen gedaan worden, wegens officiële berigten van Gezantfchaps- of andere reizen ter uitbreiding der wetenfehap, opdat de Vreemdelingen ons niet in alles de loef affteken, of
de prioriteit van ontdekking door hunne activiteit boven onze traagheid winnel
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De Aarde, befchouwd in haren natuurlijken toejland en vet'
deeling, door Zeeën, Rivieren, Meiren, Bergen en Woes,
fijnen, benevens derzelver doelmatige Jlrekking; naar de
vatbaarheid der Jeugd ingerigt door N . G . V A N K A M P E N . Met Kaarten. Te Haarlem, bij de Erven F . Bohn,
1825. In kl.üvo,
ipp Bl. f i - 2 5 .
ontvangen hier het grootere w e r k : Befchouwing der
Aarde in haren natuurlijken toeftand, (hetwelk reeds eenen
herdruk beleven mogt) van dezen zelfden geaehten Schrij
ver, nu door hemzelven voor de jeugd bearbeid en alzoo aan
merkelijk bekort. Op deze wijze wordt het nu bijzonder
voor de fcholen gefchikt. De vrees, door den Schrijver ge
opperd , of daardoor de behandeling ook te droog werd, komt
o n s , na de l e z i n g , geheel ongegrond v o o r , indien maar de
fchoolohderwijzer voor zijn vak berekend i s , en den kinderen
fmaak voor de aardrijkskunde mededeelen kan. Wij hebben
hier de natuurlijke aardrijkskunde, met weglating van de
willekeurige en fteeds veranderende bepalingen der ftaatkund e ; van welke de onderwijzer dan;, daar deze dorre wetenfcbap toch mede moet geleerd worden, op zijnen tijd en in
't vervolg fpreken kan. Zes kleine kaartjes zijn in dit. werkje
gevoegd, hetwelk wij iederen onderwijzer en iederen vader
en moeder ruimfchoots aanbevelen, daar het overal den groo
ten Schepper in zijne wijsheid en goedheid aanwijst Het
zal genoegelijk zijn, volgens dezen leiddraad, met zijne
kweekelingen eerst, en in eenen enkelen avond, den hemel,
maar dan vooral geheel de aarde te doorloopen; en, daar
men telkens ,naar de vatbaarheid en behoeften , over v o l k e n ,
landen, kunften enz. uitweiden k a n , en ook het grootere
werk ter hand nemen, zal men zoodanig reisje.zeker meer
dan eens met groot vermaak en nut kunnen doen.

Het Geldersch Lustoord, of Befchrijving van de Stad Nijme
gen en derzelver omflreken. Met gefchied- en oudheidkun
dige Bijzonderheden, dtor C . T E N H O E T , J Z . Te Nijme
gen, bij de Wed. J. C . Vieweg en Zoon.
In ivo.
158 5/. f
1-60.

Heeft men

Nijmegen

en derzelver omftreken gezien, dan

Cé T E N B O E T ,

J Z . , HET CELDERSCH LUSTOORD.
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beeft men zoo vele en zoo aangename herinneringen van het
fchoone en groote, aldaar gezien én genoten, dat men gretig
naar dit boekje tast, om de voortelling Zich des te levendiger terug te roepen; en men vindt zich bij de lezing krachtig opgewekt, om dat alles nog'eenmaal aldaar te gèjiieten,
want geene befchrijving haalt bij het gezigt; en h i j , d i e ,
door dit boekje uitgelokt, die heerlij'ke oorden voor het
eerst gaat bezoeken, zal erkennen, een' genot té fmaken, dat
zijne verwachting zeer verre overtreft. Dit ligt nu in den
aard der zaak, en wijte men geenszins" aan den Schrijver,
die zijne taak op het loffelljkst volbrage.
Het titelvignet fielt de groote, merkwaardige enifraaije
ruïne voor op bet Valkenhof. 'Het éëffte gedeelte van hec
boekje befchrijft deftad, bare oude gefchiedé'nis, en demerkwaardigfte, daar gevondene en deels alsnog aanwezige, oudheden. Het tweede leidt ons in 'alle de verrukkelijke ftrekeri
in den omtrek rond. Het derde, eindelijk, befchrijft zoodanige wandelingen en bnitenplaatfen, dié boven andere nog dö
treffendfte genoegens'der fchoone natuur beloven. Belangrijke
Aanteekeningen en Bijlagen; en' ten laatfle een gedichtje,
ft Aan mijn geboorteplekje, van' den Schrijver en Dichter,
als toegift, befluiten dit aangenaam boekgefchenk,
Déftreken van Arnhem zijn fchoon; dit Hemmen wij t o e ,
en die dezelve niet kent, zal er zich door de Wandelingen
van den Heer j . A . N r j u o f F van overtuigen; maar die van
Nijmegen zijn vooral niet minder verrukkend; dit heeft (teller
dezes altijd beweerd. Beiden moet men z i e n , wil men het
betooverend fchoone van ons oude' vaderland kennen. Wij
verblijden ons daarom, 'dat ook Nijmegen en derzelver om*
ftreken eenen zoo waardigen plaatsbefchrijver gevonden hebben.
Gedichten fan Mr. A . F . S I F F L É ' . Middelburg, bij de G e broeders Abrahams. 1825. XII en 216 Bl. In üvo. Bij Inteek.
f'1-50.
E r is 'tegenwoordig voor hen, die Zich verbeelden eenige
roeping' tot de poëzij té bezitten, gelegenheid in overvloed ,
o m , vóór dat zij z;ch aan eene beflisfende optreding wagen,
het zelden feilend oordeel des publieks over hunnen dichterlijken aanleg te polfen en deszelfs Uitfpraak te vernemen.
Onze Letteroefeningen,
benevens de overige zoo talrijke
tijdfchriften, en de met ieder jaar vermeerderende Almanak»
80EKBESCH,

iSaó".

NO.
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ken,, ruimen gaarne, de eene...mameer, gave- des onder»
fcheids dan de andere, een plaatsje in,.aan zoodanige dicht*
knopjes', dié ten minfte eenigermate. bloem en vrushi bej«w
v e n ; en de jeugdige. .Poëet kan uit de meerdere of milder*
gemakkelijkheid der, opneming, ..en, uit. de beoordeeUnge»,
welke bij monde of gefehriftefoins over zijne voortbrengfelen geveld worden, Hgtehj,k opmaken,,' of het zijrne a»k-.w.,
verder den.Pindus op. te klauteren, dan wel,aanideszeJfsj
voet op zijn gemak eepe.'pjj.y, t^.bjjjven rooken. Deze pols
en proefmetbode. is danjn de lagtjle, jaren ook zeer in zwang
geraakt, en weinige aajvyang|rs,hebben zich met eenen defti:gen bundel pp het Jjs gewaagd,, jVÓór, dat zij zich overtuigd
hadden, dat zfj met den . g r o t e n hoop, op hunne dichtfchaat*
fen mede konden. Ook die JHeer.s I F F hi behoort onder dit
aantal;' en , ria zijne proefjaren ju, onze 'Letteroefeningen, b e
gonuen en in de verfchillepde Nieuwjaarsboekjes voortgezet
te hebben., houdt hij dezelve,thans,voor geëindigd,en treedt
met eenen afzonderlijken en vrij uitgebreiden dichtbundel te
voorfchijn , dien wij. aan het lezend publiek met de noodig^
aanmerkingen'zuljen aankondigen.
(

z

;

;

Uit het geheel dezer verzameling blijkt het overtuigend
dat de jeugdige Zanger (in 1831 vierde b i j , volgens hei.
diehtftuk op hl. 1 6 7 , zijnen, twintlgfteu verjaardag) dichterlijken aanleg bemt, ja zelfs,,durven wij zeggen,dat hij Dich
ter i s ; eene. loffpraak, met wel,ke Recenfent in geenen deele
kwistig, i s , daar hg w e e t , hoe velen zich tegenwoordig,de
zen eernaam aanmatigen, die. flechts geoefende en kundige
Verzenmakers heecen moesten. Zonder op de hooge feheppingskracht en de ftoute vlugt van den toekotnftigeni Lier
dichter aanfpraak te kunnen maken, bezit s I F F L I echter
eene levendige verbeeldingskracht, welke hem telkens beel
den en vergelijkingen ih overvloed, misfchien in te grooten
overvloed, aan de hand gééft, en de tafereelen, die zijn
geest aanfchouwt, krachtig en uitvoerig doet fchilderen.
Minder bedeeld is hij met eene andere dichterlijke g a v e ,
welke in ons oog fteeds eene der fchoonfte blijft, of fchoon
z i j , om derzelver overdrijving in ,een nog niet lang voorbij
gegaan tijdperk onzer Letterkunde, in minachting geraakt
z i j , namelijk dat teeder gevoel, die ware
fentimentaliteit,
welke ons dikwijls een' traan in de oogen doet blinken, wanneer zij de denkbeeldige wereld tegen de werkelijke overftelt, en vreemden of eigen' zieletoeftand hartroerend fchil$

:

r

flert. Maar, indien hij ons gevod dan al zelden opwekt,
hij vajt daarom geenszins in den Kegenovergiefteldenén thans
zoo geliefden trant, welken wij als bet gfaf van allé .wars
poëzij befchouwen* fchoon btize eerfte meesters dënzelveri
mogen' verdedigen, ~ ' dat kleingeestige ën-eènwigdürilldë
berchrljvën van de' etbarmelijkfte kleinigheden,' hetwelk nien
ons. wel v^ór Iftefferid en keurig fchrlderéri z o u d e willëiï uit.
ven#n j-rrfaW'idiJt «et hert- É « * fcöu'd a l j h e t hööfd ledig
laatj Waarlijk, die Heeren, welke ons bet klimmen langs
één' tbtiw en hét klieven met ëenë zaag i'ü één aantal LEGERT
zbö n'aauvvkéüri^'vöór dé obgëri én öörëri töovëfën , dat-neb
er bij bëgini té-geenAvën, kbtitféö' üTt dé ffchildering; welke
ons S I F F L É " j in het eerfte dichtftuk vah dezen bundel j lë«
¥ert, van LIET'-"PafttHjs eii des'zeif*' eet'ftè'bewoners, fèetén ^
'war dichterlijke befchrijvjrig zij. Gaarne 'geven wij ëehige'
1

;

1

:

JfegéÜ uit dit • brokfttik iöt prbëvï :

Schoon zijt gë^ jeugdig Paar, gelijk dé Morgehfto'nd *
Die hyaëlöth ,-riarëis en rózën fprëidt ifi ' f röhdy
Als zé uk dé barèri ih èen köëtS van'purper wol këri
Ter hemelbane flijgt en neerziet op de volken.
Rein is trV'iiê'l'; GELIJK'dè' parelende dauw,
Als paradijslüëht étt; der tranfen helder' bfaaütfr;
Of'als het zilver dér rivieren» dte ontgleden '
Aan frisfche bronnen, en zich fpoeden door Uw Ëdëii.'
:

:

En Uw verftandsbegrip, zoo v l u g , zoo r u i m , zoo hoog^

Is als eens arende vlrigt, die tot den hemelboog
Op taaije vleugleti fnelt, Otóf, na dat ftdütè' ftijgëri
Ais van Jehova's t r o o n , op aarde neer te Zijgen.
Mfsfchiën' wat weelderig, 'ma*ar tóëh ft'höön, dichterlijk iifö
deze regels; j a m m e r , dat dezelve gevolgd worden door eene
vergelijking van dé majesteit, die uit de oogeii der eerffé
menfehen ftraalde^ mét de

zon,

, 4 , i . . . i . . i è wen zij den wereldkloot ).
Van uit liet ho'ogfte punt des hemels, voor haar blikkitü
Als finelten doet, en dreigt de kudden té doen flikken,
welke wij niet alleen om dat flikken geheel moeten afkeü»
rtn, maar ook, wijl zulk eene verzengende .,tirannieke majesteit beter aan eenen O E J S G I S - K H A N , d a n aan deeerflemerh
Y a

fchen in het Paradij», zoude te pas gekomen zijn. S i r r u i
gevoelde dit z e l f , en tracht de uitwerking te matigen, door
bijvoeging van het volgende:
Doch deze heerlijkheid, waaruit uw adel blijkt,
Weet.gij te tempten door een zachtheid, die gelijkt
Aan de avondfchaduw van de koele en fombre dreven,
Waarin de Godsftem ruisent, terwijl de blaadren beven.
Doch hierdoor verviel hij juist in het gebrek,dat H O R A T I u s , in de eerfte regels van zijnen brief aan de Rifo's, zoo
geestig gispt, en tegen zijn voorfchrifc: Non platidis coeant
inmitia.
Over het algemeen, gelijk wij boven reeds zeiden, is
s I F F L i wat al te kwistig met zijne vergelijkingen; en
fchoou hij er dikwijls zeer treffende bezigt, b . v . deze een
voudige :
Zoo ademt de kamil een' geur, te meerder z o e t ,
Hoe dat ze meerder is vertreden van den v o e t , ( b l . i 9 . )
(bij

welke wij beurtelings aan L A M A R T I N R

en

CATS

dachten, hoe wonderlijk die Heeren ook zouden opzien van
zich zoo in onze gedachten vereenigd te vinden; aan den
eerden om de d o f ,
„ Et le baume fletri fout le pied qui ie foule
Repand fes parfums fur vos pas"
en aan den laatften om den trant, tot welken s i F F L É , ook
een Zeeuw, wel meer overhelt, b . v . eene bladzijde vroeger:
A l ligt het blinkend goud in nijdige erts gefcholen, enz.)
zoo kan het niet anders, o f er loopt ook wel eens eene
deerlijk mislukte onder; b . v . d e z e , in welkt hij de verruk
king van een' man, die ter ftrafplaats heengevoerd en onver
wacht bevrijd wordt, dus befchrtjft:
Maar zie zijn blijdfehap, nu 't gezegend woord „ Genade F
Op 's Kontngs w e n k , de lucht doorrolt. Geen burger baadde
Zich in zoo hoog genot, wanneer des Vorften hand
Z\jn borst verfierde met verdienden ordeband.

Waarlijk, zou men niet zeggen , dat s I F F i s er bijzonder op
gefteld fchijnt te zijn, om tot Ridder geflagen te worden ? Bij
wijsgeerige koppen geldt dat aardigheidje iets minder, dan de
bevrijding van de doodftraf. D o c h , in ernst gefproken, der
gelijke vergelijkingen vernietigen den indruk geheel en a l , in
plaats van denzelven , gelijk 'zulks behoorde, te,verfterken.
De jeugdige Dichter zal best doen met eenige gelijkenisfen
minder aan te brengen, maar dezelve fteeds goed te kiezen.
Wij bemerken daar, dat wij ons in eene uitweiding toege
geven hebben, uit welke s I F F L I misfchien eenig nut zal
kunnen trekken, en die ons daarom dan o o k , hopen w i j ,
door onze lezers zal vergeven worden, welke er dit bij ge
wonnen hebben, dat zij het dichttalent van den jeugdigen
Zanger eenigzins naauwkeuriger hebben leeren kennen. Thans
keeren wij tot de hoofdzaak terug.
Wij hebben het dichttalent van S I F F L É gekenfchetst, als
noch hoog lyrisch , noch echt fentimenteel, maar toch als
rijk aan vinding, vurig en beeldrijk. Hij bezit reeds voldoen
de magt op taal en rijm,en is de dichterlijke uitdrukking g e 
noegzaam meester, o m , wanneer hij behoorlijke moeite en
tijd aanwendt, verzen te maken, die in deze opzigten boven
alle aanmerkingen verheven zijn. Thans komt nog wel het
een en ander v o o r , dat niet door den beugel kan; b. v . hij
rijmt begeerlijkheid op heerlijkheid, bl. 4 , in het ftaande
rijm, dat, volgens onze dichtwetten, nog veel minder ge
oorloofd i s , dan Ceestenheer op Opperheer, bl. 11 ,en beleid
op voortgeleid, bh 9 ; hij verzuimt in de Alexandrijnen te
dikwijls de fnijding, dat flechts om gewigtige redenen, en
dan nog fpaarzaam , mag gedaan worden ; hij is wel eens,
maar toch zelden, niet duidelijk, niet verftaanbaar, b. v. op
bl. 5. van ond.:
Is ooit een moorder held, om hier de held te w e z e n ;
hij zondigt wel eens tegen ons taaleigen:
Ik had u zoo graag een kransje GEVLECHT (bl. 1 5 7 ) ;
Zie mijn n]m\gwachtenftaan (bl. 155, voor: ftaan te wachten);
fchrijft telkens rond uwe outers voor om, en dergelijke klei
nigheden meer; doch deze toetjes getuigen meer van eene
niet genoeg naauwkeurige overziening, dan van onkunde of
onmagt, en wij vergeven die gaarne, daar men, fcherp zoe-
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kende, ook bij onze eerfte meesters dezelve in niet minderen
getale aantreft.
Bij alle de goede hoedanigheden, welke wij reeds aan de
Zanggodin van S I F F L É geprezen hebben, voegt zij nog (en
dit is waarlijk niet het geringde) de edelftp denkwijze. Godsdiens?, Deugd en Christendom, Vaderland, Vrijheid en Verlichting zijn de onderwerpen, welke haar bezielen en de v u rigfte gezangen doen uitftorten; en zij voert overal eenen
t o o n , den liefderijken Christen en verlichten Wijsgeer ten
volle waardig, p a t het eene ftuk ons beter beviel'dan het
andere, fpreekt van zelf; ZQO houden wij den Lof der Dichtiuntt Yoor het beste, en de gelegenheidsgedichten voor de
minfte uit deze verzameling; doch overal blinkt onmiskenbare aanleg, die flechts eene vlijtige, maar tevens bedaarde
oefening behoeft, om voortreffelijke vruchten te leveren.
S I F F L É " ga voort met foms zijne krachten te beproeven aan
de navolging van meesterftukken der vreemde Letterkunde,
SQQ als hij hier reeds aanvankelijk met eeniga heerlijke gedichten van S C H I L L E R ,

POPE

en L A M A R T I N E

gedaan

heeft. Er is niets, dat meer oefent, meer naijver opwekt,
dan dat gedurig vergelijken onzer eigene dichterlijke uitdruk*
king met die van zulke meesters.
Ééne zaak moeten w i j , ten (lotte, den jeugdigen Zanger,
nog op het harte drukken: dat hij zich toqh niet wage aan
pnderwerpen, welke hem te hoog en te rijk z i j n , en die hij
niet volkomen mees.ter i s ! Dat dit wel eens plaats gehad
heeft, blijkt uit niets duidelijker, dan uit den aanleg van
bet eerfte gedicht in deze verzameling: Gods weg met het
Mmchdem, uit hetwelk wij bpven eenige regels hebben overgeschreven. In deszelfs aanhef bezingt hij fchoon eu treffend
den ftaat der menfchelijke onfchuld in het Paradijs \ vervolgens minder fchoon den val en den eerften broedermoord;
rept dan in twee regels van den Zondvloed, en waagt van.
daar eenen halsbrakenden fprpng tot op Jezus' komst, dia
Uitvoerig bezongen wordt, gelijk ook de vervolgingen der
eerfte Christenen. Dan beklaagt hij z i c b , dat het reine Christendom dpor het Gnosticisme verdrongen w e r d , en van dat
Gnosticisme vliegt hij ia £éns over op de Reformatie, van
Waar bfj met geen' minder geweldigen overgang in ééns kom?
( h o e , begrijpt men niet regt) tot eene fchildering van onzen
ftast na den dood. Waarlijk, de onevenredigheid der behandeling i* hier soo groot en er zijn in dezelve zoo vele we»
s

zenlyke punten over het hoofd gezien, dat het genoegzaam
blijkbaar i s , dat de Dichter zijn onderwerp niet doordacht
heeft, ja met deszelfs verbazende uitgeftrekcheid en wijsgeerige diepte ten eenemale onbekend was. Hetzelfde gebrek
aan geleidelijke ontwikkeling en dichterlijke volledigheid, welke men wél van de prozaïfche onderfcheiden moet, vindt
men in de Dithyrambe: de Veredeling der Menschheid; doch
hier is z u l k s , ora den aard der dichtfoort, meer verfchooubaar. SIFFLÓ roept bij den aanhef uit:
Verbeelding! wil mijn Zangfter leiden
Door 't puin van zestig eeuwen heen;
doch zij voldoet op eene zeer fpringende wijs aan zijn verzoek , want zij voert haren kweekeling flechts onder de
Aartsvaders, vervolgens in den tempel te Jeruzalem. dan toe
J e z u s , toen hij rondwandelde op aarde, en van daar eensklaps in het duizendjarige rijk, en het nieuwe Jeruzalem.
Wij hebben deze aanmerking tot het einde onzer aankondiging befpaard, opdat zij des te meer indruk mogt maken op
eenen jeugdigen Zanger, ia wiens roemvollen voortgang o p
de baan der eer wij zooveel belang ftellen.
/

Cod met ons, (.} Hymne; door Mr. 1, D A C O S T A »
Want daar en is onder den hemel geen andere naam, die
onder de menfehen gegeven i s , door welken wij moeten faljg worden.
PETRUS,
Te Amjlerdam, bij J. H . den Ouden. 1826. In gr. Sva..
03 Bl. f : . 50.
el is de Bijbel bij dit dich tftuk gebruikt! Ook op de keerzijde des titelblads leest men een motto uit den Bijbel, b o ven de Hymne ( ? ) drie, en aan den voet der bladzijden telkens Bijbeltekften. E n echter noemen wij dit werk van D A
C O S T A al eens heel on - bijbelsch.
De Dichter, namelijk,lang gedragen in zijne dorheid, morrend en wanhopend zijne dagen verteerd ziende, zielsgenot
gezocht hebbende, onder anderen, in brandende driften en
wellust, en maagdenharten roovende Ridderverdienfte,ja geboren in de blindheid der zonde, en trouweloos van hart (de
pan getuigt het z e l f ) , is herteeld tot eene nieuwe bevatting;
b. v . : Israels God is een, maar in zijne eenheid drie; Gads
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Zoon beltond van eeuwigheid gegenereerd in/s Vaders fchooc;
aan zijnen eigen' Zoon wreekte God zelf de gefchondene
•wet, ezv. — Het fmart o n s , dat de verborgenheid der Godzaligheid zoo ongerijmd bezongen wordt. Zoo', ja zoo muurt
men den'Jood den, ingang in het rijk der hemelen digt; z o o
ftijft men het ongeloof in zijne vïjandfchap; zoo doet men
nieuwen wijn in oude lederen zakken, en zet het licht der
Goddelijke waarheid onder het bed , door de fcholastiekerij
gefchud, en waarop het vooroordeel en de ijver zonder verftand en deugd zoo gaarne zich nedervlijen.
Wat de dichterlijke waarde van dit boeksken betreft; zangen, bewonderd (Is dat geen heel erge taalfeil, volgens B I L .
J > E R D I J K ? D o c h , deze mag wel uitfcheiden van z o o af te
geven op taalbeoefenaars, nu zijne twee beruchtfte Joodfche
leerlingen zijn gezag zoo weinig eerbiedigen , als wij in vele
ftalen konden aanwijzen ! ) zangen , dan , bewonderd door het
luisterend gewelf, vindt men hier niet; en of het op deze wijze
zal gelukken, de aarde te doorgalmen , in liefelijke pfalmen
en donderende klanken, betwijfelen wij. Wij gelooven, dat
de V I J G E N en dito vromen geene liefhebbers van dichtftukkeu
zijn; de uitgever had althans voor dit wel eene andere benaming aan D A c o s T A mogen verzoeken, want — wat weet
m e n , in de zoogenoemde oefeningen, van Hymnen? O f dient
het ftuk voor de dichterenwereld? In allen gevalle, wij zijn
blijde, dat het zóó gevormd is. Kwaad doet het dus te
minder.

Voor Vrienden van S T I L L I N G . Iets van en over j , H. J U N G ,
geno md S T I L L I N G . Naar het Hoogduitsch. Te Groningen,
tij W . van Boekeren. 1825. In kl. Svo. 107 B/.f-, - 9 0 .
S T I L L I N G ' S Vrienden zijn bij ons ook velen; aan dezen
i s , hetgeen men hier van hem nog ontvangt, zeker welkom.
Het zijn een paar verhalen, in het Tafchenbuch van Afchen,
berg 1 P 0 6 uitgegeven; zij pasfen wel bij zijne overige gefchriften; zij gelden zijne familiebetrekkingen, en zijn in 's
mans bekenden Christelijken geest. Uit het Tafchenbuch,
dat hij zelf van 1 8 0 5 — 1 8 1 6 voor Vrienden van het Christen,
dom uitgaf, ontvangen wij hier eene bloemlezing van fpreuken, in 'smans eigenen geest, waaronder wij zeer kostbare
opmerkten. Het bijgevoegde iets over s T I L L I N G is van eenen
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Vriend aan de oevers van den Main, en van eenen anderen aan de
oevers van de Oostzee. Beide bevestigen den aan den waardigen
man in vele opzigten verfchuldigde hoogachting. Zij willen
hem, ten aanzien zijner Theorie der Geestenkunde, ztfnetVerklaring der Openbaring van Joannes,van den graauwen Man,
en zijnen Christelijken Menfchenvriend en Heimwee, voor z o o
veel des noods, verdedigen. Nog iets ter herinnering aan
S T I L L I N G is van. zijnen Vriend c ö T H s. Twee dichtftokjes :
op den dood van S T I L L I N G , en.aan den zalig ontjlapeneh
J U N G - S T I L L I N G , befiuiten dit boekje, dat voor de Vrien
den van 'smans gefchriften een lief gefchenk nog i s , en an
deren tot kennismaking met die gefchriften kan opwekken,
hetgeen zich 'm allen gevalle niemand beklagen zal. — Wij
zouden verbannen fchrijven, i a plaats:van verband, gelijk de
Vertaler b l . 9 2 heeft verkozen te doen.

Onderhoud voor huisfelijke en gezellige kringen. Door F E N « A M A S T E N B R O E K . Hde. af laatfte, Doel. Te Sneek, bij
F. Holtkamp. 1825. In gr. 8*0. '4P4-2?A f$ . 7 5 .
Dit
produkt van eigen grond is op nieuw een overtuigend
bewijs, dat wij het uitheemfche zeer gemakkelijk kunnen
ontberen. Wij ontvangen hier wederom drie verhalen van goe
den, nuttigen, zedelijken inhoud, in eenen zoo kiefchenfmaak
gefchreven, dat ook van dien kant bij dezelve niets te wen
fehen overig blijft. Ieder verhaal ftaat op zichzelve; en hoe
wel wij den welverdienden l o f , door ons zoo ruimfchootj
aan hec eerfte deel gegeven ( * ) , hier gaarne herhalen, z o o
voelen wij bijna fpijt, dat hier de titel van tweede deel misfchjen den eenen of anderen kopper kan affchrikken, omdat
hij het eerfte deel niet,bezit.
1 ) Het Vrouwenkransje leidt
ons in den befchaafden kring van zeer voorbeeldige vrouwen,
die haren gezelligen avond doorbrengen met zeer ,onderhou
dende en leerzame gefprekken, en wijst het ongelukkige van;
het minder gevoel van innerlijke waarde in eene brave ca
achtingwaardige huisvrouw en moeder aan,-welke daardoor
v r e e s t , dat haar echtgenoot haar niet genoegzaam achten en
beminnen kan. Het fluit met eene treffende gefchiedenis. 2 )
De Familie Suzenheim teekent, met treffende kleuren, het
edele, teedere, deugdzame vrouwebart, hetwelk, nederig en (lil,
iederen deugdzamen aantrekt, geluk waardig i s , geluk ge»
(*) Letteroef. voor 1824, bl. 410.
r

« i e t e n geluk doet genieten j terwijl dë fchooiifte en listig,
(te Coquette ziéh in haat eigen garen verwart. 3 ) Conftantia Gildenhorst, eindelijk, is de meest overtuigende aanwijz i n g , hoe befchaving van verftand en hart het TmwelijksgeJuk verhoogt en eéniglijk bevestigt» Het is niet de lof eener
geleerde v r o u w , maar eener w e z e n l e k , in iedere huisfelpé
betrekking j kundige ea getrouwe,;, en tevens wezenlijk befchaafdë en echt veredelde eehtgenoote. Aan iedere onzer
lezeresfen bevelen wij dit leerzaam verhaal van ganleher harte aan;
F E N,N A H A S T E N B R O E K verdient inderdaad hare finds
lang reeds gevestigde achting bij a n s lezend publiek, en dé
groote- goedkeuring harer gefchriften zal haar verftand en
fmaak (hiérvan houden wij ons overtuigd) in geenen deele
gevaarlijk zijn. Ieder van hare verhalen, in dezen trant,doet
verlangen naar meerdere; en wij verblijden ons, dat eene'
aanteekening ergens in dit werk ons daarop doet hopen.
Enkele min o f meet ztolïörénde>'> drukfeilen had'Mnen moéten vermijden,, o f althans'aan het.flot den lezer aanwijzen;
zij zijn echter maar weinige*"> .

Handwoordenboek der Fabelkunde, ter opheldering der dichterlijke
werken en vobrtbrengfelen det beeldende 'kunjlen ,•' welke wet
dt Godenleer der Ouden in betrekkingftaan, bewerkt naar
C H O M P R E , door j . G R E V E L I N K . Ijle Deel. Te Am(ierdam, bij M . Westerman. 1825. In litriö. 2zpBl.f 1 -20.
V o o r dit boekje is geene'vóórrede. De titel kan dan ook
d e plaats eener'voorréde vervullen, in z o o verre wij daaruit
het oogmerk z i e n , met hetwelk dit Handwoordenboek is
üaamgefterdi Evenwel hadden wij gaarne iets van dien
O H O ' M P R E Vefnoraeni, die ons geheel onbekend i s , gelijk
ook .van dé manier, hoe de Heer G R E V E L I N K de Fabelkunde van zijnen voorganger' bewerkt heeft. Wij-móeten het
ftuk nu-béoordeelen z o o als het l i g t , en zullen te- dién einde de letter A doorloopen.
„ A, deze letter werd bij de Grieken alt een kwaad voor-*
iétken aangezien, wanneer zij of erden y want daarmede begonnen doorgaans de bedreigingen, die dé Priesters, van wegen hunne Goden,.over den volks uitfpraken" — Wij verftaan
dit artikel niet, noeh hérirmeren o n s , ooit iets van dien aard

te hebben g«lezen. Heeft dfi SchriJ yet' dsrtt ook. verkeerd- nk
een of ander, Lexicon- overgefchreven,. waar; hdj: melding-.gN
maakt zag van d è - « , als kitsiXii, in? der heilige Schrift?'
„ Aba, fiad in Lyeten, waan een tempel van Apollo: wasi'^->
Dit-is eene.oude dwaling, reeds weerlegd, in de aanmerkingen
op Stephanui Byzafttimt. De tempel' er* hst; ccakeLvaa
Apollo; warenjn
-.Rhoch.,
; •
4.4baiir . ef Betijle" Lees Bdetylm G e l u k k i g , >indien:
andere naaien z©ö, weinig op zijn Fransen verbasterd waren I
Daar zijn;,er ,,r^aj>; welke men raden moet. D e z e oraiaaosvfc»
keurigheden in de dfïéeerile. woorden deden ons reeds gee»
gunftig: denkbeeld van die Mythologisch Woordenboek o p i
v a u e n , , waarin Wrj) 4 verder; voörtbladerende, bevestigd; wer*.
den. Van dien.-aardzijn Hen en Leander, beide, té A by dat
geboren,, Calpeus voot Calpe, de naam van Acefirnen Alexi*
cacui .gegey.en aan Teksphorus, daar Telesph'orus ook een;ibijv
naai» van ApolJo was, Actiacher. voor Actlaca, enz; enz. enZ»
%

;

Die het volgende artikel vetflaatj is wat meer daaveen Da>
viisi „ MWonia\ Ar.tus, eene toveres, door Ovidius dus ge*
tiaamd. Die„zelfde.dichter,noemt• het Jlerrenbeeld Sagitarius.
de boogfehutter, Ae'monia Artut, wijl Chiron'in-Thesfalien
leef Ier
. Het is jammer., dat Boekhandelaars-, iéts ondernemende^
hetwelk minder in hun bereik, valt-, niet te voren ïraatlptegea
met deskundige; mannen. Indien de Heer W E S . T E . R M » N
datrgedaan had, z o u z o o veel goed papier en z o o velefraaije
letters niet misbruikt zijn, om de wartaal van eenen onkundigen G H O M P R E in het Nederduitsch te herhale". Men
vindt er ook in verklaard, wat Abracadabra i s , en met figuren uitgecijferd. Dit motto had het boek gepast.
Aanleiding tot de kennis der Letterkundige Gefchiedenis'det
Nederlanden, door D . B u r > D l N G H , Huis-onderwijzer tri
'sllage. "sGravenhage, bij A. Kioots en Comp. 1S25. / »
kl. 8fö. XII, 202 Bh f 1 - z$*
- D e Heer B Ü D D I N G H ftelde deze Letterkundige Gefchiedenis op ten behoeve zijner leerlingen , e n geeft dezelve u i t ,
om hun den tijd van het nafchrijven te befparen, en oofc
anderen tot deze kennis op te leiden, bijzonder toekotnftigé
leerlingen der Latijnfcha fcholen. Hij heeft veel gebruik g e maakt van het grootere werk van den HeerN. e. V A N K A M -

P E N j deszelfs verdeeling in tijdvakken g e v o l g d , en er eenige
tijdtafelen bijgevoegd. Dat men den jongelieden vroegtijdig
hoogachting inboezemt voor onze verdienftelijke vaderland,
fche mannen, in alle vakken van geleerdheid, is zeer loffelijk; maar het is eene andere zaak, dat men hun een fystema
geeft van; zoo vele -perfonen en zaken, hetwelk ons voor.
komt boven het begrip van dien teederen leeftijd te zijn.
Naar ons oordeel wordt hetzelfde doel beter bereikt, door
jongelieden vanj tijd tot tijd bekend te maken met het leven
dier mannen, gelijk hetzelve in de werkjes der Maatfchappij
tot Nut van V Algemeen en andere ftukjes is opgefteld. Z o o
iets lezen zij met genoegen, en het blijft hun b i j ; daardoor
worden zij van zelf en met het toenemen der jaren ongevoelig
opgewekt, om de gefchriften dier mannen, welke onder hun
bereik vallen, te leeren kennen. De Heer B U D O I N G H be
gint zijn Eerfte Tijdvak op deze wijze: „ Behalve de gewel
dige fchok, dior de Kruistogten reeds vroeger aan geheel Eu
ropa medegedeeld, bragt ook de bloei des koophandels in dit
tijdvak, door de gemeen f chap met het naburige Frankrijk en
Duitschland, zeer veel toe tot de welvaart en de hefchaving
van den burgerfland in de Nederlanden." Voorts fpreekt hij
van minneliederen in Provence en Languedoc, van Ridderro.
mans, van Zwabifche Keizers, Efopet, cycl, de ronde tafel,
Roeland en Etzel,oi Attila. Hoe veel is er niet noodig, dat
men jongelingen een duidelijk denkbeeld van dit alles g e v e ;
en dit zal men aan kinderen leeren? Waarlijk , men vergt veel
te v e e l , en het kan aan velen onzer tegenwoordige onder
wijzers, niet genoeg gezegd worden, dat hun roem niet be
ftaat in het fchrijven van boeken en boekjes en het vormen
van geleerde kinderen, maar in een langzaam en doelmatig
ontwikkelen der verftandelijke vermogens hunner kweekelin.»
gen. Pe Heer B U D D I N G H heeft getoond, dat hij een ijve
rig en vlijtig man i s ; en.het boekje, door hem uitgegeven,
kan zijn nut hebben voor' 's mans ambtgenooten, welke in
onze letterkundige gefchiedenis min bedreven, zijn. Het is
ons wat al te kronijkmstig voorgekomen , hetwelk zeker toegefchreven moet worden aan de zucht om kort te willen zijn.
Ook zijn er vele grove misftellingen in de eigennamen, b . v«
in de Voorrede wordt C O N S T A N T I J N H U Y G K N S Neerlands N E W T O N
GRUDIUS,

enz. enz.

genaamd,

TIBULUS,

NICOLAUS
CATULLIUS,

GAULIUS

voor

EURIPIDUS,

BOEKBESCHOUWING.
Hulde aan C H R Y S O S T O M U S , dóór hi » 6 IJ E R . J.
L. M. Phil. Dr. en Leeraar bij de Doopsgezinde Óemeente te Zwolle. Hde eh lilde Stuk. Te Zwolle, bij
H . A i Doijer. 1819—1822^ In gr. SvO. Te zameti
503 Bl. ƒ 4-30.
Joannes

criRYSöSTdMuS,vöomamejajkbefchóu^d

als een Voorbeeld
vanwarcKanfelwelfprekendheid,doof
A. D E S A M O R I E V A N D E R H O E V E N . TS Delft,
bij'de Wed. J . Allart, 1825. In gr. 8yo, 1 3 0 Bh
ƒ 1-80;
" W i j voegen déze beide werkjes bij élka'ndeï, otridat
zij beide merkwaardig zijn, als huldeblijken, door Protestantfche Leeraars van ohderfcheidene Genootfchapperi
aan eenen alouderi Kerkvader töegebfagt, eri als b'efcriouwingert van deszelfs verdienften uit onderfchèidenè oogpunten.
Nadat de Éétvr. ü ó i j é r * in zijn eerfte ftuk, è H r v>
s o ' s t O M i i s voornamelijk als Kerklïeraaf befchouvvd,
deszelfs lotgevallen en Verdienften in dit opzlgt vernield
had, gaat hij In deze beide over, orri uit dês grooteit
Kerkvaders talrijke "Lieerredenen eenige ter pröeVë te kiezen, namelijk over de foorten der dienstbaarheid, doof
de zonde iri de wereld gebragt, over de vraag, of wij
geflraft worden Voor de zonde ónzer eerfte Ouderen, óver
het verfekil tusfchen Petrus eh Paülus te Aritïochie, de
rede , toen e u t r o p i ü s zich te Konftahiinopeliri d&
hoofdkerk geborgen had, vier HomiliêH tegen de Joden 4
nog een gedeelte uït eené Verhandeling tegen dezelve 0
eene Lofrede op p a ut u s (dé vierde Homilie op diéfl
Apostel), alles, behalve de'laatfte Leerrede, met godgeleerde aanmerkingen van den Vertaler; éindelijk nog (§n
het tweede ftuk) eene bloemlezing uit de werken viWJ
BOEKBESCH. 18264 NO, 8,
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met dergelijke aanteekeningen, en
zes Leerredenen in den fmaak van C H R Y S O S T O M U S ,
waaronder vier over de gefchiedenis van den rijken jon
geling.
De Heer V A N D E R H O E V E N befchouwt, in zijn
beknopt en zeer wel gefchreven ftukje , C H R Y S O S T O 
M U S meer als Redenaar, en wel bepaaldelijk als geeste~
lijk Redenaar. Hij laat ook wel eene korte fchets van
zijn leven en zijne lotgevallen voorafgaan , doch flechts
ter inleiding, om de welfprekendheid van c n R Y S o sT O M U S te befchouwen; naar hare hoofdvereischten vól
gens de Ouden, — eene meer gepaste dan vernuftige
vinding der ftoffen, naar de onderfchetdene behoeften en
omftandigheden zijner hoorders ; eene juiste, hoewel meerendeels verborgene fchikking of verdeeling; eene krach
tige , natuurlijke, verhevene voordragt, en eene uitvoe
ring , die, blijkens de werking zijner redenen, treilend
en welfprekend moet geweest zijn, en waarbij hij geheel
en vrij ftaande uit het hoofd fprak. Zijn edel, godsdienftig hart was eindelijk de bron zijner welfprekendheid.
In verfcheidene proeven wordt een en ander nader aange
toond en ontwikkeld, en de Schrijver laat ons op het
einde vervuld met de zedelijke en verftandelijke grootheid
van zijnen held. Eenige noten dienen tot opheldering.
Het i s , zeiden wij boven, merkwaardig, dat C H R Y 
S O S T O M U S
binnen kort zoo zeer de aandacht onzer
Protestantfche landgenooten opgewekt heeft. Want ook
B I L D E R D I J K heeft, in het achtfte Deel der Mnemofyne, eene Redevoering van C H R Y S O S T O M U S , en
wel dezelfde als de Eerw. D O IJ E R , namelijk die over
E U T R O P I U S ,
vertaald medegedeeld. Doch de edele
Patriarch van Konflantinopel fteekt ook onder de menigte
der Kerkvaders zeer luisterrijk uit. Welligt is de tak der
Godgeleerde Letterkunde, die de Duitfchers onder den
naam van Patristiek kennen, bij ons Protestanten wel
wat te weinig beoefend, en het= is loffelijk, dit verzuim
in te halen; ooit beloonen Schrijvers, als j u s T IJ N de
Martelaar,
in fommige zijner werken, M I N U T I U S

C H R Y S O S T O M U S ,

CIÏRYSOSTQMUS.
F E L I X ,

C L E M E N S

A L Ë X A N D R I N
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N E S (eene fchatkamer, ook voor dtongewt/de Letter,
kunde), A R N . O « I U S , L A G T A N T i u s , e n eenige ftuk*
ken van A U G U S T I N U S , w e l de moeite, daaraan be.
fteed ; doch men moet erkennen, dat'de woede van ftelfelzucbt, van onchristelijk verdoemen, van ketterhaat,—
dat onkunde en foms in het oog loopend tïiisverftand o f
verkeerde toepasflng der Heilige Schrift en ongepaste/?/legorie vele plaatfen , niet alleen der genoemde Schrijvers,
maar vooral ook van T E R T U L L I A N U S , H I Ë R 0 N Y *
M Ü S e n z . , misvormen. Veel minder is dit het geval met
c H R Y s o s T o M u s. Zeer ijverige en verftandige be*
oefening der Heilige Sdirift, kennis ook aan de onge*
wijde welfbrekendheid, met welker pit en merg hij zich
doorvoed had, een edel hart, dat minder gevoelens datl
gezindheden en daden beftreed, mannentrots voor Keizers *
troonen,en onbewimpelde,onbefchroomde beftraffing der
ondeugd, waar hij ze vond, al was het naast den troon
of in de paleizen der Grooten, eindelijk Demosthenifchè
kracht van voordragt, r— zie daar, Wat C H R Y S O S Ï O M U S boven alle andere Kerkvaders verheft, en hem, ook
onder Protestanten, die aan deze Vaders geen grooter gezag dan aan andere Schrijvers toekennen , bijzonder doet
hoogachten. Doch de Heer V A N D E R H O E V E N er*
kent gereedelijk, dat, C H R Y S O S T O M U S , door arbeid
överkropt, niet altijd zoo vele zorgvuldigheid aan zijne
leerredenen belleden kon als hij Wel wenschte; inderdaad
is hij gansch niet vrij van verkeerde opvatting en toepas*
fing van fchriftuürplaatfen, en zijne al te groote beeld*
rijkheid,ja opeenftapeling van beelden (die zelfs wel eens
ongepast zijn) levert juist een contrast met D E M O S T H E N E S
op. Men moet echter ook bedenken, dat
C H R Y S O S T O M U S in eenen tijd leefde, toen de echte
Welfprekendheid reeds diep, zeer diep gevallen was; dat
de allegorifche wijze van opvatting zeer fchadelijk was
voor zuivere en onpartijdige fchriftverklaring; dat men
meende, in de groote mannen des Bijbels, vooral In de
Apostelen, geene gebreken te mogen zien, en dat ook
Z
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de afkeer tegen andersdenkenden, Ketters , Joden eü Heidenen, zoo algemeen was , |dat men Kerkleeraars, bij
wie dezelve niet in ftellige#haat overging, reeds voot
goedaardig en zachtmoedig houden mogt. Van alle deze
gebreken ontmoeten wij bewijzen in de Leerredenen, door
den Heer D o IJ E R vertaald. Van de verkeerde opvatting
geeft ons de Homilie over p E T R U ' » en p a u t u s een
treffend bewijs. Om toch P E T R U s niet in 't ongelijk
te doen ftellen, onderftelt hij eene affpraak, volgens
welke P E T R U S zich door P A I U L U S lietbeltraffen, opdat hij daarna met te meer vrijmoedigheids de Discipelen
zou kunnen berispen. ( D o I J E R , I I , bl. 9-5.) Met groote woordenrijkheid en niet zonder vernuft zoekt hij deze
baarblijkelijk valfche ftelfing., de geheele leerrede door, te
betoogen. In zijne Homilièn tegen de Joden beweert hij,
dat M O Z E S bevolen had, het Paaschfeest te Jeruzalem te
vieren , hoewel het woord Jeruzalem ia de- geheele Wet
niet voorkomt, en hetzelve eerst vijf Eeuwen na M 0 z E s ,
onder D A V I D , aan het Joodfche Rijk kwam. Doch deze onderftelling moet hem tot iets anders dienen, te weten , om de Joden te berispen, dat zij in hunne ballingfchap de Wet onderhouden, hetgeen, volgens c H R Y S O S T O M Ü S ,
noch r>A N 1 ë L , noch E Z E C H I E L ,
noch eenige Joden in de Babylonifehe gevangenfchap hebben gedaan. Hij zegt in de volgende Leerrede, dat deProfeten volftrekt niet de herbouwing van Jeruzalem en
het einde van de tegenwoordige ballingfchap der Joden
voorfpellen, gelijk zij zulks van alle de andere gedaan
hebben. Er zijn echter eene menigte plaatfen in de Profeten , die naauwelijks anders dan vaiMene toekom ftigfc
herftelling der Joden kunnen verflaan worden. Het is
waar, men heeft andere, gees-telijke uitleggingen van die
plaatfen; maar een Redenaar mag toch hen, die zich aan
de letterlijke uitlegging houden, niet uitdagen, hem éénen
der Profeten aan te wijzen , die voorfpeld heeft, dat de
ftad zal herbouwd worden. Men denke flechts aan zoo
vele plaatfen uit J E S A Ï A S ! De Leerrede, waarin deze
redenering het thema i s , beflaat bij D O JJ E R een -en- ze-

vcntig bladzijden; en de Redenaar verontfchuldigt zich ,
in zijne daarop volgende Philippica tegen de Joden, met
de heeschheid, die eerstgemelde hem veroorzaakt had.
En hier komt ons een van die, onzes inziens , geheelmislukte beelden voor, waarvan wij zoo even fpraken: „ Ge„ lijk wilde dieren, (hierop komt het neder) <Joor het
„ proeven van menfchenvleesch en menfchenbloed in d§
„ kampfpelen, eerst regt heet daarop worden, en zich
„ daarvan niet meer kunnen onthouden, dus worden ook
„ w i j , nadat wij eens den ftrijd tegen de Joden begon„ nen hebben, daardoor zoo ontvlamd, dat w i j , hoe
„ heesch o o k , er niet van kunnen uitfcheiden." Hoe juister dit beeld ware, des te afgrijfelijker en ongepaster
zou het zijn; het zou de Joden, als ongelukkige flagtoffers, belangrijk, en C H R Y S O S T O M U S , als eenen
tijger, hatelijk maken ! Gelukkig is het valsch. Een paar
bladzijden verder zegt h i j , „ dat de martelaren den Joden
„ eenen bijzonderen haat toedragen, vermits zij den Hei„ land* dien genen gekruifigd hebben, boven alles lief„ hebben." Haat dus in den Hemel! Doch wij gelooven,
dat C H R Y S O S T O M U S hier flechts eene antithefis bedoeld, en het zoo erg niet gemeend hebbe.
Wij begrijpen niet, waarom de Heer D o IJ E R déze
vier Leerredenen tegen de Joden juist uit zulk eenen
rijken voorraad gekozen hebbe, als welke, behalve de
opgenoemde gebreken, voor ons geenszins die krachtige
en nieuwe bewijzen tegen de Joden bevatten, welke de
genoemde Schrijver daarin meent te vinden. De Heer
D O IJ E R is (en dit doet zijn hart eer aan) ongemeen ge«
zet op de bekeering der Joden. Maar wanneer deze niet
met verftand gefchiedt, en met het inflorten van eenen
Evangelifchen geest, zoo bekomen wij daarvoor flechts
vermomde Pharizeên, wolven in fchaapskleederen , die,
onder den fchijn van Christenen, de Christenheid, de
Christelijke vrijheid zoeken te ondermijnen, en nog in
onze dagen zoo erg zijn als die Joödschgezinde Leeraars,
welke p A u L u s zoo onuitfprekelijk veel moeite aandeden. Indien de Jood het Nieuwe Verbond (zonder den
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zuurdeefem der Pharizeën en Schriftgeleerden), indien
hij de wet der vrijheid omhelst, Zoo zij hij welkom j
maar wil hij een flaaf zijn van overleveringen, Van willekeurige inzettingen der 'menfehen, van het gezag der
Ouden in plaats van dat des Bijbels , zoö worde hij althans
geen Protestant, maar voege zich bij de Roomfche Kerk ,
indien hij al Christen wil worden! — Doch dit in 't
voorbijgaan, Keeren wij tot C H R Ï S O S T O M U S weder.
De Redevoering over E U T R O P I U S is zekerlijk uitmuntend. Hier vereenigde< zich alles, om de hoorders te
boeijen : een gevallen Dwingeland , die eene fchuilplaats
zoekt in die zelfde Ker k, wier voorregten hij heeft z o e ken te befnoeijeh; die nu , terneêrgebogen aan het altaar,
alleen , van alles verlaten en van alles beroofd, een zieltreffend fqhouwfpel van de wisfelvalligheid der fortuin
biedt aan de van alle kanten toegeftroomde menigte. Daar
verfchijnt n u , op de verhevene fpreekplaats, de Redenaar ; hij flaat zijne blikken beurtelings op den ongelukkigen gevallenen en op de Gemeente ; eindelijk barst hij
uit; IJdelheid der IJdelheden; alles is y delheid! Waar is
nu de glans van het Confulaat P waar de blinkende fakkels , waar de toejuichingen des Volks, de daverende rei*
jen, en feesten, en opene tafels? enz. Deze aanhef over*
treft, onzes inziens, in gepastheid en denfchok, dien het
aan't gemoed geeft, zelfs het vermaarde: Qjiousque tan*
dem abutêre, Catilina, patientid nostra ? van C I C E R O ,
ook in de tegenwoordigheid van dien booswicht uitgefpraken, en wordt flechts geëvenaard door M A S S I L L O N ' S
Pieu feul est grand, mes Frëres f bij het lijk van L O p E w IJ K XIV. Dit geheele treffelijke ftuk, waar c H R Y S O S T O M u s n u eens E U T R O P I U S , en dan w e d e r ,
als een toonbeeld op hem wijzende, de Gemeente aanfpreekt en tot medelijden beweegt, is ^ gelijk wij reeds
meiden, door de Heeren D o IJ E R en B I L D E R D IJ K beide vertaald. Wij hebben die overzettingen Vergeleken, ert
die van B I L D E R D IJ IC doorgaans nerveufer, beknopter,
meer in den fmaak van T H U C Y D I D E S en D E M O S Ï H E K E J , die Modellen van e H R Y S O S T o M U S , gc-

vonden.
Echter is de vertaling van den Heer D O IJ E R
ook zeer goed, hoewel hier en daar een weinig bekort.
Op deze Redevoering volgde eene tweede, nadat E U T R o P I u s, vol fchrik over een oproer der foldaten, de
kerk verlaten had, doch achterhaald en kort daarna ge«
dood was. Zij heeft veel van de tweede Catilinarifche;
het bekende: Abiit, excesfit, evafit, erupit.
De Heer
V A N D E R H O E V E N heeft daarvan een treffelijk bewerkt
uittrekfel gegeven; hetzelve is vol fchoone, ja heerlijke
plaatfen over het nietige des Rijkdoms; maar de een
heid in het ftuk i s , naar ons inzien, naauwelijks be
waard. Dit is echter het minfte, wat ons hier treft. De
kracht der welfprekendheid van C H R Y S O S T O M U S
heeft alle drie de Vertalers (of liever de twee , want B I L D E R D I J K geeft zijne overzetting zonder aanteekeningen)
zoodanig getroffen, dat zij ook met geen enkel woord
aanmerken, hoe de Redenaar hier eene der fchadelijkde
en gevaarlijkfte gewoonten, het regt van fchuilplaats voor
misdadigers in de. kerken, verdedigt; eene gewoonte, die
nog bijna vijftienhonderd jaren na hem onnoemelijk veel
kwaad gefticht heeft, en, zoo wij meenen, nog te Rome
de gehuurde fluikmoordenaars (Bandieten) beveiligt, —•
iets, hetwelk alleen door een verderfelijk bijgeloof, we
gens de heiligheid der kerkgebouwen, zulke diepe worte
len heeft kunnen fchieten. Maar het Genie doet deze
verkeerdheid uit het oog verliezen, en wordt hier onge
meen bijgeftaan door bijkomende omftandigheden, de boos
heid van Ë U T R O P I U S , en de grootmoedigheid derKerk , die haren vervolger eene fchuilplaats verleent. Doch
in den grond der zake had C H R Y S O S T O M U S ongelijk,
ten zij men het fchreeuwendfte misbruik, Regt gelieve te
noemen.
Alle deze aanmerkingen op den grooten Kerkvader
moeten echter niet dienen, om zijne waarde te ver
kleinen. Zeer juist merkt de Eerw. D O I J E R o p , (Ilde
St. Voorr. bl. 9) dat, ook volgens eene aangehaalde
plaats van P L I N I U S , flechts groote geesten in ftaat zijn,
zekere misdagen te begaan , waaraan nette , middelmatige,
kunstkeurige inenschjcs altijd onfchuldig blijven. Wat is
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gr niet al gezegd van S H A K E S J E A R E ' S barbaarschbeid, ruwheid, laffe woordfpelingen en valsch vernuft!
En wie erkent toch nu niet, dat alle de drie groote
Franfche Tooneeldichters met elkander het dichtvuur met
bezitten, dat in de werken van den Engelfchen Bard
gloeit? Dus mag ook C H R Y S O S T O M U S , met al het
overdreven beeldrijke en de andere gebreken van zijnen tijd,
toch de D E M O S T H E N E S der oude Christenkerk heeten» — In de bloemlezing, die de Heer D o rj E R ons
van hem mededeelt, zijn voortreffelijke fpreuken. Met
genoegen zagen wij in de 2de Homilie regende Joden het
hoofddenkbeeld , door 11 o R G E R in eene beroemde leerrede
ZQO fchoon ontwikkeld, reeds in de kiem liggen: „ Het
„ gezegde van C H R I S T U S : Ik ben niet gekomen om
3, Vrede te brengen, maar het Zwaard, was door geen
5, menfchelijk verftand vooruit te zien, er is dus een be,, wijs yoor de waarheid des Christendoms." Sommige
geliefkoosde gevoelens der latere Orthodoxie, b. v. de
erfzopde als erffmet, kent C H R Y S O S T O M U S niet. (Zie
de 2de Homilie van het Ilde S t . , den aanhef.) Qok de
porbiecht is hem onbekend; hij wil, dat wij aan G O D
zullen biechten, ( D O I J E R , II; 2 H., bl. 1 5 a , 1 5 3 . )
Hij zegt ftellig, dat wij geenen Godsdienst hebben , als
pertijds de Joden , met vele zjnnelijke plegügheden en ui«
eerlijke inftellingen beladen. „ Waar gij zijt ,"• zegt c H IV Y f o s T O M u s , „ hebt gij den altaar, het flagtmes en het
offer bij u ; 'want gij zelf zijt altaar, priester en of er
„ tevens. Waar gij u bevindt, kunt gij uw outer oprig«
ten. Zoo gij opregt zijt voor G o d , kunnen tijd en
plaats u niet hinderen. Al buigt gij de knieën niet, al
ilaat gij niet op de borst, al heft gij de handen niet ten
^ Hernel, klopt u flechts een warm hart in den boezem,
„ zoo hebt gij alles,wat tot een waar gebed wordt ver„ eischt." Wie ziet niet, dat al het Roomfche kerkge
baar» en in *t bijzonder de Mis,met deze plaats van den
zeer regtzinnigen en naderhand heilig verklaarden Kerkva
der vervalt? In 't algemeen dringt hy meer op deugd
dm op iystem?, meer op Godsvrucht dan op ijdeie ver»
v

}

tooningen aan. Voor de armen was hij een vader; hij
liet geene gelegenheid voorbijgaan, om hen aan het mededoogen zijner broederen aan te bevelen, en wij mogen
zeggen, dat bij dit ten tijde en vntijde deed. Immers , tref
fen wij bij V A N O E R H O E V E N van het eerfte, van
ongemegne gepastheid in de aanbeveling der Armen , een
yqorbeejd aan (bl. $p) , in de tweede door p o IJ E R.
vertaalde Homilie gaat hij onmiddellijk van de verdediging
van het Opperwezen, wegens de gevolgen der zonde on
zer eerfte Ouderen, tot de verachting der Armen over,
die te Antiochi'c plaats had, Wij zien daaruit tevens,
hoe weinig destijds het ftadsbeftuur zich met de bedelaars
bemoeide, die fomtijds, den geheelen nacht door, voor
de huizen flonden te kermen, en over dag in de afzigtigfte gedaante den weg zoomden, langs welken men naar
de kerk ging. Hoezeer hebben onze tijden dan ook daar
in niet vooruit boven die dagen, welke toch zoo nabij
waren aan de fchoone gouden Eeuw der Christelijke menfchenliefde en mededeelzaamheid!
Wij befluiten deze aankondiging met hartelijke dank
zegging aan de heide bekwame mannen, welke ons de
zen grooten Kerkleeraar meer hebben doen kennen, en in
de hoop, dat hun voorbeeld ook omtrent meer Kerkva
ders, bijzonder B A S I L I U S den Grooten, L A C T A N T I u S en anderen van dien aard, zal gevolgd worden.

De gempedsgefteldheid van Day id, onder zijne verfchillende lotgevallen, uit zijne Pfalmen opgemaakt, en
den Christenen tot /lichting voor gefield, in Leerrede
nen , door H . V A N H E Y N I N G E N , Predikant te
Rijswijk. Hde Deel. Te 's Gravenhage, hij S. de
Visfcr. i$2$. In gr. 8va. 429 2?/. ƒ 3 - 5 0 .
De
eenvoudige vermelding van dit tweede Deel zal
voor onze Letteroefeningen genoegzaam zijn. Het bevat
wederom veertien Leerredenen, in denzelfden goeden trant
en -denzclfden geest als die in het vorig deel. Zij behan-
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delen P/alm L V I , C X L I I , XXXIV: 1 0 - 1 5 , L H ,
XXXI: 1 6 % L V I I , X X I I I , IV: 8 , C X H . C X X X L X :
19—24 , V I I , X L :
C X X X V I I I , en X V . Zij
wijzen alzoo den godsdiénltigen zin en handelwijs van
David, gedurende een belangrijk gedeelte van zijn leven,
aan. Wij twijfelen geenszins, of ook deze bundel wordt
met genoegen, met nut gelezen, en het derde en laatfie
deel met verlangen te gemoet gezien.

Verheffingen over de wereld en het tegenwoordige tot God
en de toekomst. Christelijke leering en vertroosting bij
de onvolmaaktheden en ellenden des aardfehen levens;
getrokken uit de Leerredenen van F . V . R E I N H A R D ,
door M . j . K . W E I C K E R . T . Uit het Hoogduitsch
vertaald door A . J . V A K D E R V E E N , Predikant op
de Gorredijk. Te Groningen , bij W . Zuidema. 1824,
In gr. 8vo. 4 1 3 Bl. f 3 - :
" W i j zijn verlegen bij de aanmelding van dit voortref
felijk boek; want met weinige woorden zeggen wij, om
den inhoud te doen kennen, naauwelijks iets meer, dan
de titel vermeldt; en wilden wij meerdere inlichting geven
van den inhoud , den aard en de ftrekking van hetzelve,
zoo zou ons de ruimte ontbreken; en zoo wij iets ter
proeve moesten uittrekken, zoo zouden wij onze keuze
met moeite bepalen, daar van de vijfentwintig vertoogen
nagenoeg elk evenzeer voortreffelijk is. Zelfs de me«
dedeeling der opfchriften van elk derzelvcn is te uit
voerig voor ons beftek. Wij zeggen daarom flechts in
het algemeen, dat, bijaldien wij ook nimmer iets gezien
hadden van R E I N H A R D ' S voortreffelijk predikwerk,
wij hem hier reeds zouden kennen als een menseh- en oor
deelkundig prediker, en een uitmuntend wijsgeer en Chris
ten. Voorts verklaren wij opregt, door de lezing van
deze opflellen in ons gevoelen van het volkomen redelijke
van het Christendom krachtig te zijn bevestigd, maar
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evenzeer ook in onze overtuiging van het voortreffelijke
van het Christendom boven lederen Godsdienst der Rede
en Wijsgcerte, en alzoo van het ongenoegzame van het
enkel Rationalisme, in het bijzonder bij kruis en lijden.
Voor het overige wordt ons hier de leering en de troost
van den Godsdienst, bij iedere foort van kwelling en tegenfpoed, zoo duidelijk en krachtig, en daarbij uit zoo
vele verfchillendg oogpunten aangedrongen, dat ons niets
te wenfehen overblijft. Wij bevelen dan ook de lezing,
de bedaarde lezing en overpeinzing dezer vertoogen iede
ren lijdenden aan; en niet alleen den lijdenden, maar ie
deren Christen , opdat hij zijne tevredenheid met hethooge Godsbeftuur bevestige, dat beduur nederig en eerbie
dig in alles erkenne,en de hooge waarde van zijnen Gods
dienst hem helder moge inlichten.
Uit het negende vertoog: De laatfle lotgevallen van
Jezus de rijkfie bron van troost bij alle ellende des levens,
fchrijven wij het volgende af, hetwelk onze bijzondere
aandacht trok : „ D e Schrift getuigt dit (dat de dood van
Jezus de verzoening voor onze zónde is) overal. Jezus
zegt zelf duidelijk, dat Hij zijn bloed vergoot tot verge
ving van zonde, en dat Hij zijn leven gaf tot een rantfoen voor velen. Gij zijt, zegt Petrus, niet door goud
of zilver verlost van uwe ijdele wandeling, maar door het
dierbaar bloed van Christus, als eens onbeftraffelijken en
onbevlekten lams ; en Joannes voegt er bij: het bloed van
Christus, den Zoon van G o d , reinigt van alle zonden.
Overal wordt de dood vaii Jezus als de voorwaarde en
oorzaak voorgefteld, waarom allen, die met deze inrigting Gods tevreden willen zijn, vergeving en genade ge
worden zal. En wien zal dit vreemd voorkomen? H i j ,
die den dood voor ons geleden heeft, was heilig, onfchuldig , onbefmet en afgefcheiden van de zondaren; Hij heeft
eene deugd uitgeoefend, die zelfs voor den regterftoel des
Alwetenden en Heiligen de proef konde houden; Hij
heeft zich door zijne vrijwillige opoffering, door de on
derwerping aan den wil des Vaders , zoodat Hij gehoor
zaam werd tot den dood, ja den dood des kruifes', eene

verdienfte verworven, welke een gewoon menseh zich niet
verwerven konde. Maar kan God om zoodanige verdien
den niet bet ganfche gedacht, van hetwelk Jezus een me
delid , het hoofd en de plaatsbekleeder i s , goed doen;
kan Hij dezelve niet allen toerekenen, die zich aan Jezus
houden; kan Hij het welbehagen, hetwelk Hij in zijnen
Zoon had, niet over hen uitbreiden, die dezen Zoon be
minnen en trachten gelijk te worden ? Welk eene gerustfteliing is hierdoor ons beangst geweten niet gefchonken !
Wij gevoelen h e t , wij kunnen het onmogelijk ontkennen,
dat wij dagelijks in vele ftruikelen, dat onze deugd ge
brekkig is en niets kan verdienen, dat w i j , als wij voor
onszelven ftaan etmaar onze ware gefteldheid zouden ge
oordeeld worden, niet-anders konden verwachten, dan
een oordeel der verdoemenis. Maar wij zullen niet voor
onszelven ftaan, wij zullen niet op onszelven voor den
regterftoel van God befchouwd 'worden ; als wij ons aan
Christus houden, dan zullen wij Gode aangenaam zijn in
den Geliefden, dan zal de gemeenfehap en de vereeniging met Hem, in welken God een welbehagen heeft, ook
onze gebreken bedekken en onze gebrekkige deugd vol*
komen maken, dan zullen wij om zijnentwil, als menfchen, voor welke Hij zijn bloed heeft geftort, alsfchepfelen, die Hij nog (leeds reinigt, verbetert en met zijnen
geest vervult, vergeving en genade vinden, en op nieuw
met de vaderlijke liefde Gods verwaardigd worden. Kon.
de God wel meer doen, om ons gerust te ftellen ? Konde
Hij eene betere inrigting maken, om onze verilagene har
ten met vertrouwen en hoop te vervullen ? Kunnen wij
voor ons ontrust geweten ergens meer troost vinden , dan
ons de laatfte lotgevallen van Jezus aanbieden ? "
Ziet daar eene proeve uit het vertoog, dat de laatfte lot
gevallen van Jezus ons verzekeren i rust voor ons gewe
ten, — opbeuring bijonregtvaardige mishandelingen, —.
verkwikking bij de [marten des ligchaams, —<- verligting
bij het verlies van de onzen, — kalmte in de oogenblikken des doods. Het verdient, gelijk ieder ander, in des,
zelfs geheel gelezen te worden. De Eerw. V A N D E R ,
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V E E N heeft zich door de vertaling van dit werk gewis
verdienllelijk gemaakt bij ieder Christelijk h^rt, en hierdoor , vertrouwen w i j , veel nut gefficht.

Over de Bezetenen in het Nieuwe Testament. Te Leew
warden, hij J. W . Brouwer en P. Wiarda. 1825. In
gr. 8vo. 89 Bl. f 1 * 90.
Wat
dit ftukje behoefde ih het licht te Verfefïijnen ? —
In de Bijdragen tot de Godg. Wetenfch. XII. 203 enz,
komt eene Verhandeling voor van den Predikant p. w<
B R O U W E R over de.fiezetenen in het algemeen, en over
het verhaal Matth. VIII: 28—34, in welke die geleerde
man zijne meening, dat men aan eigenlijk Bezetenen door
den Duivel niet te denken hebbe, asl eene meening, w e l
niet volkomen zeker, maar hoogstwaarfchijnlijk, met de
grootfte billijkheid en befcheidenheid ter toetfing ontwikkeld voordraagt. In hetzelfde tijdfchrift en deel, bl. 795 ,
(hier verkeerd aangehaald) is met gelijke billijkheid en
befcheidenheid daartegen het gevoelen der meerderheid
(misfchien ?) door den Naorddijkfchen Predikant in befcherming genomen en aanbevolen. Had men hieraan niet
genoeg, ten opzigte van een ftuk, waarover duizendmaal
gefchreven i s , en waarvan het toch, gelooven w i j , wel
blijven zal „ non liquet"? Maar de ongenoemde Schrijver
denkt er anders over j hij fchreef in zijne eenvoudigheid
(bl. 7) , Zonder evenwel zijrt oordeel te wantrouwen (bi.
5 ) , voor minkundigen, die wij echter meenen zulk onderrigt niet van noode te hebben, ons van harte verklarende geloofsgenooten te zijn, op dit punt, van W I S - E L 1 u s. (Zie Nog een blik op de Sadduceèn van Da
Costa. de belangrijke noot op bl. 115, die wij wel n o g
eens wilden aangeprezen hebben.) En wat vindt men n u
over de Bezetenen, dat men niet voor des Schrijvers raeening door M U N T I N G H E , H E R I N G A , M U N T E N D A M weet bijgebragt te zijn ?
Eene enkele proef van des Schrijvers manier van denken
1
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en itellen fta hier,*met onze aanmerkingen er tusfchen. Wij
lezen, bl. 27 : • „ Neen, Jezus floot met die fnoodefchepfelen
geen verdrag; dat was beneden zijne waardigheid.: (Voor
•wie is deze herinnering noodig?) Hij ftaat hun hunnen
loozen en kwaadaardigen zin wel toe, maar door de in
williging er van ftrafte Hij en de eigenaars dies ('t i»
mannelijk!) kudde (Hy ,•,die. piet gekomen, was om te ver
derven, en alle wiens wonderen, Hem openbaren als Za
ligmaker ?) en tevens de onreine geesten. Zij verkregen
hun wensch, maar tot hun verderf; 't geen zij noch ver
zochten , noch verwachtten gebeulde , zij.ftorteden met de
zwijnen in zee." (Ergo verdronk- dat legioen van eer!!
Dit houden wij nog voor een voornaam beswaar tegen/des
Schrijvers meening.)
E n wat zullen we nu' meer zeggen? Is liet.niet ge
noeg , dat Jezus den Duivel, wiens beftaan wij hier niet
betwisten, en wien wij wel houden willen voor den va
der der zonde, zonder welke er geene plagen waren, ge
toond beeft te overwinnen, en daartoe te zijn gekomen ?
Zijn alle zonden, dus ook ziekten en ongeneeslijke kwa
l e n , uit dit oogpunt befchouwd, geen Duivelsch produkt? E n is het dan voor de praktijk der Godzaligheid
niet genoeg , dat Jezus daarvan verloste, het zij dezelve
te regt of te onregt aan des Satans onmiddellijken invloed
werden toegefchreven door de Joden ?
;

Des Mcnfchen Geest, in betrekking tot zijn Ligchaam ;
of Grondtrekken eener Phyfiologie van het denken, voor
Artfen, Wijsgeeren, Godgeleerden en al, wie over zichzelven nadenkt, door p H . C A R L H A R T M A N N , ge
woon Hoogleeraar in de Geneeskunde aan de Weenenfche Univerfiteit. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden, hij
A . en J. Honkoop. 1 8 2 5 . In gr. Zvo. XLIV en 543
Bl. f 4 - 60.
D i t werk behandelt het gewigtige vraagftuk aangaande
de wederkeerige betrekking tusfchen het geestelijk en lig-
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chatnelijk leven des menfehen. Het is geheel in ftrijd met
de tegenwoordig, vooral bij de Franfchen, vrij algemeen
aangenomene inzigten, volgens welke het denken eene
werking der bewerktuiging, en de mensch een Haaf der
phyfifche noodzakelijkheid zoude zijn. Het verfchilt gevolgelijk ten eenemale van het werk van C A B A M I S ,
Rapports du Phyfique et du Moral de P Homme, waarin
een geheel ander ftandpunt gekozen is. Het bevreemdde
ons echter, dat de Schrijver van hetzelve volfirekt geen
gewag heeft gemaakt; maar hij is over het geheel zeer
fpaarzaam in zijne aanhalingen, waarvan hij in zijne Voor
rede eene verklaring geeft, tegen welke wij eenige beden
kingen konden maken, wanneer ons zulks niet te ver van
ons onderwerp verwijderen zoude. Wij willen liever da
delijk aan onze Lezers een kort verflag van den inhoud
van het voor ons liggend gefchrift geven.
Het boek behelst twee Afdeelingen. De eerfte handelt
over het denken zonder betrekking tot de bewerktui
ging , het denken op zich zelf. Het wezen der dingen
beftaat in werkzaamheid. Stof is van kracht in het we
zenlijke niet onderfcheiden. Wanneer bepaalde krachten ,
onder bepaalde betrekkingen tot de ruimte, te zamen ko
men , dan verfchijnen zij als ftof. Alle werkzaamheid ver
toont zich op tweederlei wijze, nu eens als verwekking
van de ligehamelijke dingen en hunne afwisfelende wer
king op elkander door beweging -— of als phyfifche werk•zaamheid — , dan eens als aanfehouwing van de werken
der natuur, en als eene vrije befchikking over de voor
werpen , welke wij in onze bewustheid opgenomen heb
ben , d. i. pfyehifche werkzaamheid. De befchouwing van
deze twee verfchillende werkzaamheden leidt tot de vraag
naar derzei ver wederkeerige betrekking. Hier nu zijn vier
gevallen mogelijk. Hetgeen' wij phyfifche werkzaamheid
noemen, de wereld buiten ons, kan gedacht worden als
buiten onze voor felling niet befiaande, als een voortbrengfel van het pfyehifche — het gevoelen der Idealisten —;
of omgekeerd — het Ideale is aan het zakelijke ondergefchikt, en het denkende is een gewrocht der ftof — de

leer der Materialisten —,• of het geestelijke en Hoffelijke
is niet wezenlijk onderfcheiden; en de afzonderlijke din
gen verliezen zich in het Abfolutum — de leer der latere
Natuurfilozofen — j of eindelijk beftaat de geestelijke wereld
afzonderlijk nevens de ftoffelijke, en beide zijn uit eene
geraeenfchappelijke hoogere bron af te leiden.
Dit gevoelen van een Dualismus is dat, hetwelk onze
Schrijver aanneemt. Na deze inleidende aanmerkingen tot
de befchouwing van het mehfehelijk denken overgaande,
houdt hij zich vooral daarmede onledig, om de grondwerkzaamheid in het denken op te fporen; In de werk
zaamheden der zinnelijkheid, in de handelingen der ver
beeldingskracht, maar nog duidelijker in de voorthrengfels der hoogere denkvermogens, bemerkt hij een vrij
ontwarend en het menigvuldige tot eenheid verbindend]
beginfel; terwijl ook het pfychifehe beginfel van den wil.,
van dat der verftandelijkheid niet onderfcheiden, geen an
der zijn kan , dan een vrijelijk bepalend beginfel. Dat be
ginfel vertoont zich in alle denkensverrig-tingen; want
hetgene in den mensch denkt is één, en er is eene be
wustheid, waarin alle ontwaringen, begrippen en Idéen
te zamen komen,en van welke alle werkzaamheid bij liet
opmerken, befluiten en willen uitgaat. — Verjland t%
gemoed ftaan bij den mensch niet op zichzelven; het is
hetzelfde beginfel in hem $ dat denkt, hetzelfde, dat wil,
en eveneens zijn de verrigtingen van het kenvermogen
innig aan elkander verbonden. Zoo is zelfs bij het lager
kenvermogen, bij de uiterlijke gewaarwording door middel
der zintuigen, wanneer dezelve eene duidelijke voorftelling, worden z a l , de tusfchenkomst der oordeelskracht
onmisbaar, en even onmisbaar is de tusfchenkomst der
verbeeldingskracht bij de verrigtingen des verftands, der
oordeelskracht en der rede, welke de hulp van zinnelijke
beelden en teekens niet ontberen kunnen. Gevolgelijk
zijn alle, lagere en hoogere,- zielsvermogens niets dan
buitenwaartfche werkingen van ééne denkenskracht.
De Schrijver gaat vervolgens over tot de bijzonderhe
den , waardoor zich het denken bij bijzondere menfchea

onderfcheidt. Offchoon liet eene en dezelfde werkzaamheid i s , die bij alle meniehen volgens dezelfde Wetten
werkt, nemen echter de denkensverrigtingen in elk bijzonder menseh een eigendom me! ijk karakter aan , waardoor
zich de pfyehifche ptiïoon\ï]\ihü& kenmerkt. De Schrijver
befchouwt achtereenvolgens den verfchillenden aanleg van
geest en gemoed en de hartstogten. Bij de verfcheidenheid, die er in het kennen bij bijzondere menfehen plaats
grijpt, maakt hij ons ook te regt op de verfchillende foorten van voorwerpen, die men kent, opmerkzaam. De
ondervinding (laaft ten volle, dat bijkans elk menseh eene
eigene wereld voor zijne kennis heeft, en dat er voor
elk eene foort van voorwerpen i s , welke zich boven alle
andere aan zijn kenvermogen opdringen , en voor hem in
meer klaarheid en duidelijkheid verfchijnen, dan alle andere. Wat de oorzaken betreft voor het verfchil des pfychifchen karakters, de ondervinding leert, dat afkomst,
temperament, bewerktuiging, geilaeht, leeftijd, ziekelijke
gelteldheid en woonplaats daarop eenen bellisfenden invloed hebben. De Schrijver is van gevoelen, dat de
geestvermogens en talenten door de geboorte op de kinderen worden overgebragt — fortes creantuf
fortibus.
Niet altijd ondertusfehen fchijnt het ons, dat de ervaring
die ftelling bekrachtigt; de. uitzonderingen zijn veelligt
even talrijk als de bevestigende voorbeelden, en de oude
zanger,die Minerva tot Telemachus laat zeggen: „ W e i nige kinderen gelijken hunnen vader; de meesten zijn
Hechter, weinigen beter,*' (Odysf. B. 2 7 6 ' , 2 7 7 ) heeft,
dunkt ons, zoo als gewoonlijk, door zijn gevoel van
waarneming geleid, waarheid gefproken. Niet ongelukkig
evenwel poogt de Schrijver deze uitzonderingen te verklaren.
Dit alles geleidt nü onzen Schrijver tot de vraag aangaande de betrekking tusfchen het pfyehisch en bewerktuigd leven van den menseh. Hij laat, alvorens tot de
behandeling van dezelve in zijne tweede Afdeeling over
te gaan , eenige befchouwingen aangaande de betrekking
tusfchen kracht en (lof voorafgaan; terwijl hij hier een
BOEKBESCH. 1 8 2 6 . NO. 8.
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dynamisch oogpunt kiest, e n , even als K A N T , de nit
breidende of terugftootende en de aantrekkende.kracht tot
conftructie der ftof meent te moeten bezigen. T e regt
merkt hij o p , dat de mensch flechts in zoo verre iets van
de ftof weet, als zijne zinnen op eene bepaalde wijze
door uitwendige krachten worden aangedaan. Hierbij dacht
Ree. aan de laatfle Oratie, welke wij van den diepdenkenden en veelomvattenden Hoogleeraar S C H R O D E R
mogten ontvangen, en waarin dit punt op eene even
heldere als onderhoudende wijze nader is uiteengezet.
De tweede Afdeeling behelst de eigenlijke Phyjioloqie
van lut denken. Bij het denken van den mensch dient het
zennwfteffef, en wef bepaaldelijk fret herfenftelfel, als
tusfehenbeiden komend hulpmiddel. De Schrijver oordeelde bier een kort overzigt van eenige bijzonderheden van
het maakfel der herfenen noodig. Het komt ons v o o r ,
dat het voor ontleedkundigen te oppervlakkige en voor
die genen, welke met de ontleedkunde onbekend zijn,
onverrtaanbaar is. — Het leven des zenuwflelfete is- het ,
waardoor daï ftelfel invloed op het denken uitoefenr, enf
daarom worden hier eenige onderzoekingen aangaande dat
leven medegedeeld. Het zenuwleven is niet in één middelpunt te zoeken , van' waar het zich over het geheele
ftelfel verfpreidt; maar elk deel van dat ftelfel keft voor
zichzelven. Hetzelve vert&ont zich in tweederier gedaair*
t e ; als inwendig of vormend leven , waardoor de zenuw
haar beftaan voortdurend blijft behouden, en ais uitwendige levenswerkzaamheid, welke ontftaat uit de werking
van eenen'ukwendigen invloed op het inwendige leven,
en welke uk bewegingen beftaat, die van gewaarwording
en fpierbeweging gevolgd worden'. Het zenuwleven is
eene uit twee krachten , die tegen elkander over ftaan,
voortvloeiende werkzaamheid; deze krachten zijn, volgens den Schrijver, wederom geene andere, dan de uitbreidende en aantrekkende kracht, de beide grondkrachten der ftof volgens K A N T . Eene eigene levenskracht
wordt door hem niet aangenomen.
Zich daarna tot de befchouwing van de verrigtingen van

het zentiwïtelfel wendende, behandelt onze Schrijver ach»
tereenVolgens de uitwendige zinnen j eb toont aan , dat de
gewaarwordingen niet enkel lijdelijk zijn, maar onder de
heérfehappij van een vrij beginfel ftaan» Elke voorfteiiin^
door middel van de uiterlijkegeWaarwbfding heeft hare objective en fubjective zijde. Tot de objective behoort de Werking van het uiterlijk voorwerp op" het zintuig, de in hét zin*
tuig verwekte beweging j én [eindelijk het daaruit voortko*
riiende, aan hei uiterlijk vooésvéïp beantwoordende $ beald.
Tot de fubjective j de opneming van dat bééld in dé bewustheid. Gelijk het eerfte onder de wétten dér phyfifehé noodwendigheid ftaat, Zoo heerscht irt Het laatfte
Vrijheid en w i l l e k e u r . Ë v e r t als de zintuigen den öbjectiven grond onzer vdorftellingên bij uitwendige gewaarwordingen Opleveren $ is ócik in de verbeeldingskracht eri
het geheugen Het drganifehe WerkzaamJ otri de bouw*
ftoffen ën Beelden të levereni De Verbeelding kan onder*
tusfchen niet aan één enkel werktuig gebonden zijn. D i
Schrijver denkt $ dat er in de herfenen werktuigen dér
phantaüe beftaan, die aan de uitwendige zintuigen Ueant*
woorden» Veelligt zijn het dezelfde zenuwen der uit*
tvendige zinnen, de gehoor-, reuk-, gezigtzenuw enz.*
die ons nu eens béélden der phantafie * dan eens beélderi
dér uitwendige voorwerpen Vöorfpiegelen, en behoeft
men geene afzonderlijke werktuigen der verbeelding aan
te nemen» D O V E R N E Y zegt van liét gehoori „ / / ést
indifférent que les fibres du nerf foiinl 'ébranlees du cèti
de Voreillc ou du cSté da cerveau; il en refultera tsuj&iirs
la même fenfationC*
De Schrijver gaat nu tot de beifekkinge/i van de hot*
gere kenvermogens tot het organisch leven oven Het Oordeel is derzelver gemeene bron; en dit heeft dén bljftand
dér bewerktuiging flechts in zoo verre ndödig, als de
Vöorftellingên j waarmede het zieh bezighoudt, door middel van zinnelijke beelden aan de verbeeldingskracht voor*
gefield worden. Al het overige draagt den ftempel der
vrijheid * en is daarom boven het organisch leven verheven. Er kan dus geen werktuig dés oordeels noch der
1
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rede beitian; het ftreven in het oneindige, hetgeen de
rede kenfchetst,' kan met geen werktuig, dat door betrekkingen van ruimte en tijd bepaald wordt, verbonden
zijn. Zoo iets aan te nemen, is louter onzin.
De bewustheid kan^geene ontwikkeling van het werktuigelijk leven an het zenuwgèftel zijn. Want men moet
of aan elke levendige ; fparping - in het zenuwftelfel ook
bewustheid toekennen,,en dan is ook de:eenheid van het
bewustzijn vernietigd; of men«moét een centraal werktuig
des zenuwftelfels als den zetel der bewustheid aannemen,
hetgeen geene gronden uit ,de ervaring voor zich heeft,,
en waardoor men' ook niet-verder komt.': Er kan geenfe
bewustheid uit het bevvnstelooze, geene pfychifche vrijheiduit de noodwendigheid van het organisch leven ontfpringen. Eveneens 'zou de vrije zelfbepaling van den wit
opgeheven' worden, wanneer men denzelven als voortbrengfel van organifche werkzaamheid dacht; daarenboven kan er geen wil zonder bewustheid, evenmin ah
bewustheid zonder w i l , gedacht worden. De gemoedsaandoeningen en hartstogten eindelijk, hoezeer ook met
den toeftand der bewerktuiging verbonden, (taan echter,
in zoo verre zij voorftellingen, gevoel- en wilsbcpalmgen in zich bevatten, onder pfychifche, van het werktuigelijk geftel onafhankelijke^', wetten.
Daarna toetst de Schrijver "de leer van G A L L aangaande de herfenwerktuigen, en toont, dat dezelve op de
hoogde ongerijmdheid uitloopt. De eenheid >vm het roenfchelijk bewustzijn en van den wil is daarmede voiftrekt
onbeftaanbaar, en de verrigtingen van het denken worden
daardoor nog onverklaarbaarder dan te voren. Het eene
werktuig zou zich geftadig 'tot het andere moeten wenden, om deszelfs ftempel te ontvangen. Bijzónder beviel
ons dit gedeelte van des Schrijvers arbeid, en wij herintieren ons niet, ergens eene meer grondige kritiek dezer
Organenleer te hebben gevonden. — Daar er bij de voorftelling der kenbare voorwerpen zinnelijke beelden tusfchenbèiden komen, en bij het ten uitvoer brengen van
den wil eene levendige werkzaamheid van het zenuwftelfel

vereïscht wordt, ontkent de Schrijver niet, dat eigendommelijke wijzigingen in de vorming en werkzaamheid van
die organen ook bepaalde wijzigingen in des menfehen
denk- en handelwijze moeten ten gevolge hebben. Doch
ook hierbij alleen' bepaalt zich de afhankelijkheid, die er
tusfchen den ondericheidenen zins-, verftands-,igemöëdsën kunstaanleg en tusfchen de ligchaamsbewerktuig'ng
plaats grijpt. — Uit het vooraf gezegde wordt ook de
flaap, het' droomen en nachtwandelen nader toegelicht;
terwijl de' Schrijver te regt doet opmerken, dat men bij
den- flaap den invloed der willekeur niet vermag over het
hoofd te zien.
Hierop volgen eenige algemeene aanmerkingen omtrent den ziekelijken toeftand der verrigtingen van het denkvermogen. Zij zijn van een' pfyehifchen of phyfifchcn oorfprong. De eerfte ontftaan of uit een verzuim van de
wetten des denkens (fogifche dwalingen), of uit een verwaarloozen van de wetten der zedelijkheid (zedelijke dwalingen). Zij vallen beiden nog in den werkkring der
mehfchelijke vrijheid, en kunnen door opmerkzaamheid
en een vast voornemen opgeheven worden. Geheel anders is het met de gebreken van den geest gelegen, die
uit eenen fhyfifchen oorfprong voortkomen. De ziel kent
gebrekkig of valfchelijk, en zij bepaalt zich tot ondoelmatige of verkeerde handelingen, omdat de werktuigen de
voorwerpen der kennis gebrekkig of valsch voorftellen.
Het denkend beginfel volgt echter ook bij deze krankheden van den geest (die hier in gemoeds- en verftandskrankheden onderfcheiden worden, en welker nadere uiteenzetting bij den Schrijver zeiven moet worden nageflagen) in
alle zijne handelingen dezelfde grondwetten, door welke
het gedurende den gezonden toeftand geleid wordt. Het
denken van den fimpelen en krankzinnigen kan evenmin
uit eene bloote organifche werkzaamheid worden afgeleid
als eenig denken over het algemeen. Doch evenmin als
een H A Y D N en M O Z A R T uit een ontftemd mftrument
de wegfiepende tooverklanken eener melodie kunnen halen, kan het hoogere vermogen van den geest zich in
eeue verltuorde bewerktuiging ontwikkelen en vertoonen.
:

En n'q eindigt de Schrijver zijne befehouwingen met eep*
blik op 's menfchen (lopd. Het dier , aan het tegenwoordige geboeid, lïerft, zonder terug te zien op liet verledepe, gn zp.nder zorg vpqr de toekorns.t. Pok de menseh.
mqet fteryep, pffchopn het tegenwopr.dige, hem niet vergenoegt , het verledepe «rjne herinnering terugwaarts rpeRt,
én bet toekomende zijpe wenfchen en $ijn verlangen voorwaarts trekt; hij moet fterven, offphopn hij de loopbaan
der fjerren weet te berekenen, en zifh God en gene eeulyvigbejd wee.t voor te fteljen. De phyfiolpgie, v^p het 4epken h^ft geleerd, dat de ziel, het denkende, beginfei, piet
van het phyüsch leven der bewerktuiging af h p g t , en ?o,p
hangt het oolf van derzelver fteryep piet af. En dat, de
zjel zaj yportleven, leert ons derzelver ftrevep naa.r het
ppeipoüge, naar het eeuwige, na?r het goede en ware!
Dig trek paar het pneipdige is het werk der natuur,even
als hel inftinkt der dierep:; en evenmin als de patqur de
dipre-n met htm inftinkt bedriegt, evenmjp za.1 zij dm
pignsch met deze ipgefchapspe zucht naar onfterfelijkhejd
bedrogen hebben» Niets is vruchteloos in de pat.u.ur !
Wij bebbep op? beylijtigd, dep aapleg en de ftrekkipg
van het boek zoo kort rnogeUjk op te geven. Ons beftek
gedoogt piet, de aanmerkingen, bij te, brengen, die wij op
bpopdere ftjellipgen zouden kunnen maken. Elk z.al met
ons jnfternmen, dat zulk eep werk veel voortreffelijlts behelst ^ en gaarne hecht elk vereerder van de menschheid
zijn zegel aan onderzoekingen, die haren adel zoo zeer
yerheffen. Jammer maar, dat het boek in eenen ingewikkelden, dikwijls zeer gedwppgepen ftijl gefchreven
| s . ep dat het z oo vele herhalingen bevat! Qok hij wijs.
geerige werken begeeren wij eenen edelen e n , al is het
dap niet uitgezochten, toch helderen e.n befchaafden fchrijftrant. V e e l , echter, kan hiervan voor rekening des Vertalers komen, die door wonderlijke uitdrukkingen, zoo
als gebyzonderde behandeling;» door Germanismen , welke
Voor dep Nederlander den zin geheel verduisteren, zoo
als verruiten (bl, 5 1 4 ) voor krankzinnigen, en door zijne confrructie en flordige correctie het werk waarlijk niet
t

verbeterd heeft. Uitdrukkingen zoo als oormosfel, wijn»
rankachtig • vlies (voor uvea) enz, zouden ons doen twijfelen, of hij een Geneeskundige, en dus wel bevoegd
w a s , om als Vertaler van zulk een werk op te treden.

Be Griekfehe Omwenteling, haar ontftaan en uitbreiding,
benevens eenige Aanmerkingen over Godsdienst, Zeden
en Karakter des Volks, door E . B L A Q U I E R K ,
Esq.
Uit het Engelsch. Te Amfterdam, bij Schalekamp , van de Grampel en Hansfen. 1825. In gr. 8yo.
XX en 4j8
ƒ 3-3<?»
D e Oorlog der Grieken tegen de Barbaren voor Godsdienst , Vrijheid en Vaderland ^ die nu reeds in het zesde
jaar duurt, heeft reeds vele welverfnedene pennen bezig
gehouden. Vooral echter zijn berigten van oogggeruigen,
of toch van zulken, die ter plaatfe zelve, waar de itrijd
op dood en leven gevoerd wordt, berigten hebben kunnen inwinnen, het belangrijkst en aanmerkenswaardigst.
Sommigen van dezen, echter, hebben hunne perfbnele lotgevallen in 't {pel gebragt, zoo als de Duitfche M U L L E R , die de Grieken voor lage roovers en nietswaardigen uitkrijt, omdat hij ongelukkiglijk door eenige Mainoten uitgefchud i s , hetgeen omtrent hetzelfde i s , alsof een
Reiziger, die in den omtrek van Londen door een' of anderen highwayman uitgeplunderd was , daarom alle Engclfchen voor dieven, roovers en fchurken. uitmaakte. N ü ,
zulke fraaije getuigen fpreken hun eigen vonnis, en het
is der moeite niet waardig, verder yan hen te gewagen.
Onder de Schrijvers, die kennis van zaken met waarheidsliefde paren,behooren in 't bijzonder R A F F A N E L , aan
het Franfche Confulaat te Smirna verbonden, van wien
wij vóó.r eenigen tijd verflag gedaan hebhen'(*), p 0 u Q U E v 1 L L E , langen tijd van wege Frankrijk bij A 1, '1 - Pacha afgevaardigd, van wien wij eerlang verflag hopen
te doen, en B L A Q U 1 E R E , van wege het Comité»tot
(*) Vaderl. Letter oeff, voor 1S24. bl. j u enz»
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onderfteuning der Grieken in Engeland opgerigt, naar
Morea afgevaardigd, waar hij te Tripolitza eenigen tijd
woonde, en gelegenheid had, bij en over de Hoofden der
herborene Griekfehe Natie de naauwkeurigfte berigten in tewinnen. Dat alle drie deze Schrijvers voor de Grieken ingenomen zijn, bewijst genoegzaam de deugdelijkheid hunner
zaak; want hunne vele betrekkingen tot dat Volk , in deszelfs eigen Vaderland, gaven hun regt, om daarover te
oordeelen, en konden hen voor misleiding behoeden.
Wanneer wij het werk van B , L A Q U I E R E met dat van
R A F F A N E L vergelijken , zoo loopt het eerfte vrij wat
verder, namelijk tot aan het einde van den veldtogt van
^ 8 2 3 , de herneming van Korinthe, en de mislukte poging der Turken op Anatoüco; zoodat wij hier nog misfen de hoogstbelangrijke veld- en zeetogten van 1824 en
1 Ö S 5 , de herhaalde belegering van Misfalonghi, het ongeval van Ipfara, en de wraak, daarover door de Griekfehe helden geoefend, de nederlagen der furkfche vloot
onder den Kapudan - Paella en 113 R A H I M , de landing
van dezen op Morea, het verlies van Navarina en Tripolitza:, de verwoesting der fchoon fte ftreken van Griekenland, en de genoegzaam openlijke medewerking van
M E T T E R N i c H e n v i L L È L E , in naam hunner Meesters , aan alle deze gruwelen , uit teedere bezorgdheid voor
Turkije en het Despotismus. R A F F A N E L , daarenteg e n , gaat alleen tot het bloedbad van Chios, in 1 8 2 2 ,
waarvan de om Handigheden door heide Schrijvers zeer verfchillend geboekt worden. R A F F A N E L zegt namelijk,
dat de Samiïrs en hunne partij'gangers (ftaat er in de Hollandfebe vertaling, zekerlijk partifans , aanhangers") , namelijk de Chioteti, in het gebergte gevloden zijnde, aldaar door den Kapudan - Pacha uitgenoodigd waren , hunne wapenen neder te leggen , en dat eerst op de weigering , om hieraan te voldoen, de Turken naar het binnenland trokken , en die wreedheden pleegden , waarvoor de
menschheid ijst. B L A Q U I E R E , daarentegen , beweert,
dat de vreemde Confuls, inzonderheid die van Engeland,
Frankrijk en Oostenrijk, werden opgeroepen, om de be-
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beloften der Turken te waarborgen | dat zij dit deden, en de
gevlugte boeren overhaalden ,omv-hunne wapenen over te geven en terug te keeren; waarop dezen nogtansdoor de-On,
geloovigen vermoord zijn geworden. Indien dit waar i s , ( e a
de latere verfchijning van B L A q u I E «. E ' S . gefchrift, be«
nevens de blijkbare zucht van R A F F A N E L , om het Franfche Confulaat overal onberispelijk te doen voorkomen, geeft
daarvoor wel eenigen fcbijn)a<jfl is het eene misdaad, althans
dezer drie Mogendheden , dat zij het Christenbloed, in weerwil van hunnen borgtagt geplengd, niet wreken, en door latere onder/leuning der Turken {ten minjle Frankrijk en Ods*
tenrijk) 'zelfs die verraderlijke trouweloosheid en dat ten Hemel fchreijende bloéd voor hunne rekening nemen.
Voor het overige is R A F F A N E L (gelijk men volgens zijne betrekkingen ook wel kon verwachten) veel omftandiget
omtrent het gebeurde op de 'Griekfche eilanden, te Smirna,
Cydonia en Konftantinopet, dan B L A Q U I E R E , die zien
meest enkel tot de voorvallen in Wallachije, Moldavië en
Morea bepaalt, waarvan hij berigten kon hebben, en hier»
omtrent ook R A F F A N E L , zoo het fchijnt, in naauwkeurig»
heid overtreft, als d i e , uit hoofde van den verren afftand,
wel eens iets volgens bloote geruchten vermeldt, gelijk wij
in de beoordeeling van dat werk met voorbeelden hebben
aangetoond. Daarentegen verbaalt R A F F A N E L de inneming
van
Athene en der Akropolis door de Grieken, waarvan
B L A Q U I E R E , tot onze verwondering, zwijgt. Maar deze geeft weder goede en allerbelangrijkfte berigtea wegens
den eerften inval in Morea door M A C j « U D - f « f & in dèft
zomer van 182a, wanneer de Turken, ten gevolge der verftandige maatregelen van C O L O C O T R O N I

en I P S I L A N T I ,

genoegzaam zonder geregelden veldflag,, door-honger uit Morea verdreven werden. Deze gelukkige veldtogt, de verovering van Napoli di Romania, en verdere voordeelen, gedurende den veldtogt van 1823 behaald, beurden de zaak der
Grieken ongemeen o p ; en er is geen twijfel aan, o f de Hellenen zouden thans hunne onafhankelijkheid hebben bevochten , zonder de Bondgenooten ( z o o als de Divan ze zelf
noemt) van Turkije, de Ministers van Frankrijk en Oostenrijk , die het Egyptifche gedrogt tegen Griekenland opgezet
en losgelaten, hem fcheepbehoeften, vaartuigen en manfehap
geleverd, en het fchoone plan ontwórpen hebben, om da
Griekfche bevolking naar het hart van Afrika over te bren-
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gg» r» door zwartefiavente doen vervangen. WaarottL? W e { ,
(die Zwarten zijn fiaven. Is dat geene genoegzame reden?
Hiderdaad, het is onmogelijk, B L A Q U I E R E ' S werk
zonder de diepfle verontwaardiging te lezen. Na het verhaal
der gebeurtenisfen tot op het einde van 1823 volgt een
overzigt van het gedrag der Europeërs Jegens dit ongelukkige
V o l k , waarin wij de zeer juiste aanmerking vonden, dat de
Joden en Franke», o f Europeen in de Levant, uit flördig
eigenbelang en vrees van in den handel de voet te worden
geligt, de grpotfte lasteraars der Grieken zijn. Deze regel is
bijkans (althans wat de Levantijnfehe Kooplieden o f Kapiteins hetreft) zonder uitzondering. Keqenfent heeft gelegen,
heid gehad, verfcheidenen der laatstgenoemden, anders zeer
achtingwaardig, te hooren, of berigten van hen in te winnen;
allen waren ze zeer ten nadeele der Grieken. Dit bragt hem
wel eens aan 't wankelen in zijn geloof aan de heiligde zaak,
tot dat hij zich het gezegde van M O L I È R E herinnerde:
Fou% êtet orfèvre, Mr. Josfe? „ De Grieken beginnen zelve
„ te handelen j leve de Turken, die wij beter foppen kun„ nen! weg met die beunhazen 1" Dat is de echt - Frankii
fche ftelregel. Vandaar ook de hemeltergende vreugde van dat
verbasterde ras (de Europeërs in de Levant) bij dejpnder
fcheidene moordtooneelen, zelfs bij de moordtponeelen op
Chios, en hunpe medewerking, als Agenten en. verspieders der
Ongeloovigen. ( B L A Q U J E R E , bl. 32a.) Verre zij het van
o n s , de Zeelieden , op de Levant varende, met die lieden
.gelyk te ftellen; maar hun omgang met dezelve, en de gedurige herhaling derzelfde onwaarheden, kan niet nalaten op
hunne denkwijze nadeelig te werken, En (lellen wij nu hier
tegenover een geheel V o l k , dat niet om aardsch gewin of
voordeel, maar om het heiligde en dierbaard e - wat de mensch
heeft, de wapenen aangordt; die brave helden van Hydra,
Spezzia en Ipfara, welke onder de Turkfchc. heerfchappij „
die hen niet drukte, zich in vrede hadden kunnen verrijken,
maar, volgen? den echtenChristenpügt, liever, verkozen, het
leven voor de broeders te dellen, en hunne lijdende landge»
nooten in Morea en Livadiê ter hulpe te fnell.en; de martelaars van Chios; de vrouwen, maagden en kinderen, als flaven der Barbaren, als v e e , op de markten verkocht; de verdedigers van Misfolonghi, met die van Haarlem en Legden
gedurende onzen Vrijheidsoorlog gelijk te ftellen; de belangrijke gezinnen, waar huisfelijk geluk , liefde en werkzaam,T
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heid zoo regt op den tropn zit, en waarvan B L A Q U I E R E
als huisgenoot getuige was 5 het voorbeeldig gedrag der Grjaken, als Vaders, Ecbtgenooteri en Broeders; hunne qngemeene vatbaarheid voor pöderwijs; de buigzaamheid en lenigheid yan hunnen geest, gefchikt om alle indrukken, eyeo als was,
t§ ontvangen en te bewaren ; hunne gefchiktheid, derhalve ,
voor Euxopefche kundigheden; hunnen heerlijken grond, thans
verwoest dQQr Barbaren, .maar vopr de heerlijkfte hehouwing
gefchikt; de handelsbetrekkingen, die men, dien ten geyol.
g e , met het bevrijde Griekenland zou kunnen aanknoopen,—
dan vragen w i j , wat menfchelijk gevoel en Christelijke gezindheid moeten ontwaren, wanneer twee of drie Ministers,
in fpijt yan den algemeenen kreet van Europa,, zulk een Volk,
zulk een Land willen verkoqpen en verraden aan de Muzelmannen , wier Gefchiedenis, yan den aartsbedrieger af, die
zijne leer op moord en doodflag vestigde, tót dezen Sultan
M A H M O U D toe, bij Vorften en Volken niet dan eene walgelijke reeks, van blaedtoQneeieq is,, en ouder wier fchepter
alles verkwijnt, yerfletst, vergaat? Mogten de Nederlanders
vooral, wier Gefchiedeni? zulke treffende overeenkomst met
die dex nieuwere Grieken hqeft, die pok eenmaal de hulp
yan -Europa behoefden, — mpgten zij (in zoo .verre ?ij zulks
niet reeds gedaan bebben) worden opgewekt, o,m een gedeelte dier onbeperkte liefdadigheid, welke zich omtrent dei^sgtr
pffers, der oyerftrooming en de Waldenzen zoq luisterrijk heeft
doen kennen, ?f te zonderen voor himne. ongelukkige Christelijke geloofs- en Europefche landgenooten 1 JVJpgten, zij z,ich
haasten, van de gelegenheid, hun thans overvloedig hiertoe
aangeboden, gebruik te maken! Immers, hoe a.rm pok de
IValdenzen waren, z$ worden niet openlijk vervolgd, zijn
niet in levensgevaar, en prize door de oyerftrooming verarmde breeders,... pi het is zoo veel beter, in de handeti
Gods te vallen, dan in de handen der menfehen t — Dach
waartoe deze aanmaning? Zy is op het minst voor Nederlanders, overtollig. £ij is echter niet geheel vreemd aan het onderwerp onzer beoordeeljng. Het boek, hetwelk, dpor de
daadzaken,die het bevat, gevoelens van dezen aard. opwekt,
kan 'geen onbelangrijk boek zijn. Wij durven het met volle
ruimte aan allen, die belang in de geheurteuisfen onzes tijds
ftellen, aanbevelen.
De vertaling is redelijk, hoewel (volgens de eigene beken,
tenis des Overzetters) naar het Hoogduitsch, niet naar het
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oorfpronkelijke, gedaan. Wij hebben daarvan flechts een enkel. be\toijs,zöo i\ibeftreven(b\. 4 1 1 , voor poging') , gevon.
•den; Het flot beftaat in vijf bijlagen, &\s: de verklaring der
onafhankelijkheid van Griekenland, —?.de verklaring aan de
£hristemwgendheden, en aan 'de '4e Verona vergaderde Mo->
varehen; en twee Berigten , d o o r den Schrijver, als Wegens
het Engelich PhiPieltenisch Comité afgevaardigd, aan zijne
zenders ingeleverd,omtrent den toeftand van Griekenland, in
September des jaatsi§3-3.

Het vijfde halve Eeuwfeest van de flichting der Hoogtfchole
te Leiden, in den jare 1575 gevestigd, plegiig gevierd op
den iften Fèbruarij 1825 en volgende dagen, befchreven
door J. R O E M E R .
Te Leiden, bij C . C . van der Hoek.
1825^ In gr\ Ivo. XXXIV en 166 Bl. f 3-60.
D e Heer R O E M E R , die vair het Feest, te Leiden, in O c tober 1824, bij de tsofte verjaring van het ontzet der Stad,
gevierd, eene befchrijving gegeven heeft, waarvan w i j , in
dit Maandwerk, voor Mei 1 8 2 5 , verflag gaven, waagde
z i c h , in het nu aangekondigd' werk, o m , met toeftemming
van Heeren Guratoren der Leidfche Hoogefchool, odk hec
Feest té befchrljvenj hier boven, in den titel, gemeld.-' Hij
waagde zich , zeggen w i j , aan deze befchrijving ; want het
wals' inderdaad moeijelijk, voor de tweede maal, een werk
van geheel gelijkfoörtigen aard en ftoffe zóó te behandelen,
dat meti er denzelfden lof van kon wegdragen , welken men
ér de eerfte male mede verworven had. Zijn E d . heeft echter getoond voor deze taak zeer goed berekend te' zijn , z o o .
dat wij a l , wat wij van zijnen vorigen arbeid goeds gezegd
hebben, van den tegenwoordigen ruimfchoots herhalen kunnen. Het ftuk is geheel naar hetzelfde plan bewerkt , als het
eerfte. Het voorwerk beftaat in eene Opdragt aan Heeren
Curatoren en derzelver Secretaris, een Voorberigt, en eeue
Lijst der Inteekenaren op het werk. Hierop volgt eene Inleiding , behelzende een beknopt verhaal van de dichting der
Hoogefchool,'waarvan de aanleiding echter misfchien wat
korter had kunnen gemeld worden, en ons, zoowel als de
Opdragt, wat te lang dunkt. Voorts is het werk weder in
Afdeeliv.gen gefplicst, waarvan de eerfte behelst voorbereidende
ichikkiiijjen en plegtigheden, de tweede tot vijfde de feest1
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viering van den 8den tot i iden Februari} bevatten, waarop
eindelijk de gevolgen der feestviering befchreveh worden. AU
les is wederom in eene geleidelijke orde en in eenen levendigen en vloeijenden ftijl verhaald. „ Eene feestbefchrijving
„ (zegt de Heer R O E M E R te regt) moet eene lofrede, en
„ m a g geene bloote noch dorre vertelling zijn. Zij moet
j , (voegt hij er bij) tot in de geringde daadzaken alles o p „ nemen , hetgeen den luister- van het feest kan» vermelden ,
„ verhoogen en-uitbreiden.'* Ook dit\ftaan wij zijn E d , t o e ,
en hij heeft aan deze eifchen, over het geheel, zeer wet
voldaan; echter dunkt o n s , dat, voor eene lofrede, de ftijl',
hier en daar, te veel gerekt i s , en al te, vele bij zonderhe
d e n , die tót den luister van het feest niets toe- o f afdoen,
vermeld zijn geworden.—* Wij kunnen van den-inhoud geen
doorloopend verflag doen: want dit z o u niet anders, dan
een dór en onbehagelijk geraamte van het geheel voordellen,
en wat ook tot het openbaar vreugdebedrijf, bij dergelijke
plegtige gelegenheden, behoort, weet elk genoeg, en kan
men ligt denken-, dat hier heeft plaats gehad, behalve dac
h e t , door de openbare nieuwsbladen, te zijnen tijde, over»
vloedig is bekend gemaakt. Hier wordt, het alles breed er»
naauwkeurig befchreven, — d e fchouvvburgvermakelijkheden,
de illumination , het vuurwerk, de ferenades, vooral de her
haling van den plegcijen optogt, w e l k e , vóór 250 jaren, bij
de (lichting der Akademie, plaats had, in welke thans alle
de perfönen, die toen i denzei ven uitmaakten, in hun oud
kostuum e n z . , . d o o r anderen werden voorgefteld, en waarvaii
eene uitmuntende afbeelding, in eene uitdaande plaat, in die
•werk gevoegd is. Voorts komt hier de befchrijving voor van
al het plegcige, waarmede eene zoogenoemde promotie met
de kap verzeld gaat, en bij de jaarlijkfche verandering van
den Akademifchen Senaat wordt in acht genomen; en in het
verhaal zijn (met derzelver vertalingen) ingeweven, zoo d e ,
op de onderfcheidene maaltijden, opgelezene Latijnfche g e .
dtehten

der

Heeren

SIEGENBEEK

en S P E I J E R T V A N

fe E R E Y K , als de Latijnfche en aödere opfchriften van fomniige Chasfinetten, vooral van dat van het fraai Chasfinet van
den Heer j . E . V A N V A R E L E N , waarvan mede eene af
beelding in plaat het werk verfiert. — Welken invloed de
dood van den Hoogleeraar M E I N A R D T I J O E M A N ,

en d e ,

bij het feest, ingevallene tijding der rampen, veroorzaakt
door den jongden verfchrikkelijken watersnood, op de feest-
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vreugde, eti de laatfte ook op den toevloed van vreemdeliflgen gehad hebbe, wordt gemeld 5 doch o o k , wélke aanleU
ding deze rampfpoed gave tot niéuw bewijs en ontwikkeling"
van het nationaal karakter van weldadigheid, eh te gemoetkoming aan de behoeften van ongelukkige landgenooten, z o o dat niet alleen op den maaltijd, door de Heefén gepromoveerden met dé kap gegeven, verzameld werden ƒ 1067 , ea
door Heeren Studenten, wien deze feestviering reeds zeer
teel kdstttfy ƒ 270a werden bijgedragen j maar ook eemg«
menfchenvrienden zich vereenigden tot eene meer algemeens
irtzaimelrng, welke f 1 7 , 1 3 0 - 6 5 opbragt,- terwijl, bij eer/
openbaren omgang, ten zelfden einde, nog bovendien werd
bij elkander gebragt de aanzienlijke fom van ƒ 21, j S o ^ o ' , Wel.
i e , gevoegd bij de aanmerkelijke giften, nog later ingekom e n , en b$ d i e , w e l k e , tef voorziening iff deir eerften nood*
reeds vroeger naar elders verzonden wafeb,* ten bewijze ge»
ftrekt hebben van de edelmoedige en liefderijke erbemenis
van Leiden» burgeren van dien bijftatid, Welken zij zelve
voorheen ^ in hunnen nood ,< van wege hunne medevaderlander
ren, ondervonden hebben.
Melding verdient nog>, hetgeea
ook hier berig* is", dat het Leidfehe Feest ook te Leeuwarden , door eenige Voormalige leden der Leidföhe Hooge»
fchool, gevierd, en , bij die gelegenheid - aan de ongelukkig
gewordenen door den watersnood gedacht,' e n , ten behoeve
f i n die van hut» gewest * voor ƒ 7 7 6 , door vijfentwintig
perfonen, ingefchreven is. — Een fraai gegraveerde titel
pronkt, voor het overige, aan het hoofd van die zeer goed!
gedrukt gedenkliük.
t

Taferee'len uit de tijdén der Kruistogten. Uit kei Hoogduïtsoh.
lilde of laatjle DeeL Te Franeker, bij G. Ypma. 1824.W
In gr. Svo. 472 Bl. f 4 - óöi
Heeenfent is eenigzins belemmerd hi hei opftelien dezer b e oordeeling, uit hoofde dat het vroeger doorhem geftelde
over een vorig deel nog in de portefeuille van den Redacteur is fchuilende , en hij zich den inhoud daarvan niet herinnert. Hij wil echter niet verzuimen, terftond na de o p lettende lectuur, zijn genoegen over dit nieuwe gedeelte te
betuigen, d a t , volgens het voorberigt, waarfchijnlijk teven*
het laatfte zal z i j n , fchoon de oorfpronkelijke fchrijver ver-
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der gaat. Wij beklagen ons over dit laatfle beflnit te minder, omdat onze landgenoot V A N K A M P E N eene eigene opzettelijke Gefchiedenis der Kruistogten heeft begonnen, ja
reeds grootendeels voltooid* Wij hebben van bet eerfte deel
aanvankelijk gewag gemaakt, en hopen in ftaat gefield te worden , oiri ook bet vervolg onzen lezeren nader te doen
kennen. Eene vlugtige lectuur van het tweede en derde deel
gaf ons vooreerst gelegenheid tot eenige vergelijking. T w e e
punten daarvan willen wij bijzonder aanroeren. V A N K A M P E N , die voor het overige dit boek met lof vermeldt, befchuldigt den fchrijver uitdrukkelijk van zekere ingenomen-beid met deze en tegen andere perfonen, dte eene voorname
rol op het gefchetfte tooneel fpelen. Deze aanmerking had.
den wij bij onszelven insgelijks gemaakt, en zij is buiten
tegenfpraak (zouden wij meenen) gegrond; niet alleen de getuigenis der gefehiedboekers , maar zelfs de mensehknnde,op eene algemeene ervaring gegrond, pleiten tegen zoo vele
deugd en wijsheid bij den e e n ' , zoo fchandelijke nietswaardigheid en dwaasheid bij den ander'. Het fchijut wel haast>
dat de naam van Tafereelen den.fchrijver verleid nebbe, ota
iets aan het romaneske toe te g e v e n , het meestmogelrjk licht
en bruin in zijne fchilderij te brengen * en daardoor het ge*
noegen, dat een helder inzigt van oorzaak en zamenhang altijd geeft, mede te vefhoogen. Dit doel heeft hij dan ook
inderdaad voortreffelijk bereikt. Het boek leest aiterst aangenaam* Het heeft flechts dit met vele romans en trenrfpelet»
gelijk, dat bet gedurig eenen fmartelijben indruk nalaat, om*
dat hetgeen zoo wèl gelukken k o n , en de ingenomenheid
met perfonen en zaken ons doec wenfehen dat gelukte, door
noodlottigheden of dwaasheid, bekrompenberd en ondeugd
van fotrrmigen, meer en mear verloopt en te lo«r gaat. In*
zonderheid verbeelden wij ons duidelijk te kunnen befpeuren, dat de fchrijver een krijgsman is. De onderfcheidene
veldtogten, belegeringen en krijgskundige befchouwingen zijn
met levendigheid en klaarheid befcareven, en waar hij , ten
aanzien va» dezelve, met anderen verfehilt, kunnen wij be.
zwaarlijk nalaten hem gelijk te g e v e n ; fchoon V A N K A M * E N hem op een enkel pont, als gefchiedvorfcher, eene rekenfehap afvraagt, die wij niet voor hem durven opvatten;
misfehien vervoerde hem reeds genoemde partijdigheid ook
bier wet eens. Doch ftouter nemen wij zijne' partij, wanneer
hij de verachiering der zaken niet zoo zeer ea z o o bepaald
1
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wil toegefchreven hebben aan de ontaarding der Oosterfchö
Christenen; en wij verwonderden o n s , dat onze landgenoot
hier geen meer gebruik van 's mans oordeel maakt. Het is
immers blijkbaar, dat de Europefche legers veelal te niete
gaan, eer zé nog bijna in aanraking met de Oosterlingen ko
men; dat van den beginne af aan allerlei zaad van twist >in
de rang- en hebzucht der meeste kruisridders aanwezig w a s ;
dat de geestelijke ridderordes, en derzelver befcherming door
Rome-, alle eenheid en kracht aan het bewind ontnamen; dat
het al meer en meer, fchuim w a s , wat veelal uit Europa over.
waaide; dat er veel ongeluks bijkwam,uit hoofde van zwak
ke regenten

e n , in N Q U K E D D I N ,

SALADIN

en A L M A -

L E K A L A D E L , fterke, magtige vijanden. Ook komt het
o n s , wat wezenlijk voordeel er ook in het bezit van E g y p .
te voor het Christenrijk kon liggen, eene beflist verkeerde
flaatkunde v o o r , dat vreedzame gebied aan zijne zijde tot
vjjandfehap op te wekken, terwijl men aan de andere reeds
zoo mag tig werd bedreigd. De uitkomst, hoezeer anders ook
geene getuigenis, waarop men zich veilig kan beroepen, heefe
hier, trouwens, vreesfelijke uitfpraak gedaan.
Het boekdeel eindigt met de.inneming van Jeruzalem door
S A L A D I N en de verftoring van bijna het geheele Christengebied in Azië. Reeds driemaal op hetzelfde werk terugge
komen, moeten wij hier insgelijks eindigen; te meer, daar
V A N K A M P E N ons zal nopen, welhaast op hetzelfde onder
werp terug te komen. De gefchiedenis der Kruistogten is
inderdaad eene hoogstbelangrijke gefchiedenis. Jammer, dat
bet. gebrekkige der meest oorfpronkelijke berigten,-zelfs na
de behandeling der fcherpzinnigfte geesten , zoo als onder an.
deren een G I B B O N , nog z o o veel onzekers, zoo veel
duisters, zoo veel verfchils bij de beste fehrijvérs overlaat!

E O T R O P I I Breviarium Historiae 'Romanae, ex.recenfione
H E N K i c i V E R H E Y K , denuo recognita. Lugd. Batav.
apud S.etJ.Luchtmans. 1826*. 8vo.pagg. VIII et 1 2 8 . / : -80.
E e n herdruk der kleinere uitgave van v E R H E Y K , ten dienfte der fcholen; doch' z o o , dat er en voor den L e z e r , en
voor den Schrijver ook nog iets bij gewonnen is. Behalve
dat het formaat gefchikter en de druk zindelijker uitgeroerd
i s , vindt men hier nog iets meer dan louter herdruk vaa

jjeh Latijnfchen tekst van E Ü T R O H U S near V Ê ft ü Ê Y K.
Deze toch is niet alleen van vorige drukfeilen en onnaauwkeurigheden gezuiverd, maar geheel en al op nieuw uit een
oordeelkundig oogpunt herzien, en vergeleken mét de latere
tekscbeoördeeling van T Z S C H U C K E , naar diens tweede o f
kleinere uitgave, te L e i p z i g , 1804, bij welke dezen G é leerde nog een ongebruikt Handfchrift ten dienfte Mond, het»
welk hem bij de eerfte of grootere van 1795 ontbroken hadj
Ja zelfs* zijn uit deze laatfte Duitfche uitgave, in de thans
aangekondigde, verfcheidene verbeteringen overgenomen , voot
zoo verre dit beftaanbaar was met het behoud der tekstbe*
öordeeling van V E R H E Y K , en enkele fporen In dè aantéeke4
ningen van onzen Nederlandfchen Uitgever , hier en daar ver-»
fprèid, daartoe meer of min aanleiding konden geven. Vandaar op den titel het ex recenftone V E R H E Y K I I , met bij»
voeging van denuo recógnitat terwijl van alle de gemaakte
Veranderingen, te gelijk met het overige verfcnil der beida
uitgaven van T Z S C H Ü C K E , naauwkeurig verflag gedaan ert
rekenfchap gegeven wordt, in eene achteraangevoegde Anno»
tatio Critica; waarbij bovendien ook nóg gebruik gemaakt ii
van een Exemplaar vdn Ë U T R O P I Ü S met gefcbrevene aanteekeningen van O Ü D B N D O R P , thans op de Bibliotheek
der Leydfehe Hoogefchool berustende, en daaruit het eert
en ander ontleend, hetwelk zelfs nog aan de grootere uitgave
van V E K H È Y K ontbrak: iets, dat aan d e z e , anders tot
fchoolgebruik beftemde, uitgave eene nietiwe waarde bijzet ^
en dezelve voor de kritiek en uitlegging van Ë U T R O P I Ü S
gansch niet onbelangrijk maakt.
Aan het hoofd dezer uitgave ftaat eene Praefdtio, na dé
Voorafgaande aankondiging van dér Uitgeveren bedoeling >
eene beknopte literarifche opgave bevattende van het l'evtA
en de fchriften van Ë U T R O P I Ü S , als ook van dë Griekfche Metaphrafes, Omfchrljvingen öf fertaliiigeh van deszelfs Breviarium, de eene van P A E A N I Ü S , en de andere
van C A P I T O ; benevens eenige wenken Over het nut van E IN
T R O P I D S met eerstbeginnenden te lezen, en over de beste
wijze om daarin naar wensch té (lagen. Bijzonder beviel ons
de aanhaling van het gezag van E R N E S T I , die meende, dat
men den kinderen E U T R O E I U S vóór C I C E R O moest laten
lezen, ten einde hen met de voornaamfte punten der Romeinfehe Gefchiedenis vroegtijdig bekend te maken, en hen alzoo tot de lee'tuur van C Ü C Ë R O voor te bereiden. En wat
t
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de Latiniteit betreft, men heeft niet te vreezen, dat deze
daarbij nadeel zal lijden; vermits hec bewezen i s , dat E U T R O P I U S voor zijnen tijd (hij leefde in de vierde eeuw
van onze jaartelling) vrij goed en zuiver Latijn fchreef; en
bet weinige, dat daaraan nog ontbreken m a g , is door bijko
mend onderrigt van bekwame Onderwijzers ligt aan te v u l .
l e n , en te verhelpen door raiddel van vergelijking met de
Schrijvers van de gouden Eeuw ; waartoe vooral de Clavis
Eutropiatia dienen k a n , achter de kleinere uitgave van
T Z S C H U C E E gevoegd. T o t dus verre, uit de Voorrede. Som
migen zullen het uit dien hoofde welligt vreemd vinden, dat
gemelde Clavis hier niec is overgenomen; maar, behalve dat
onze Hollandfehe Uitgevers het louter nadrukken van buiten*
landfche werken nog niet zoo goed verftaan, als onze Duitfche naburen, zoo zal men die zeker zuinigheidshalve wegge
laten , en tegen de meerdere uitgebreidheid en kosten van
dit fchoolboekje opgezien hebben. Ja zelfs fchijnt aan de
zelfde reden de uitftekende kortheid en beknoptheid, wij
zouden haast zeggen fchraalheid, der Praefatia z o o w e l , als
der Ann&tatio, toe te fchrijven; offchoon voor 'c overige
beide aan haar doel beantwoorden, en een breedvoerige Commentarius over E U T R o P I u s hier niet te pas k w a m , te meer
wijl men zich mee weinig tevreden moet houden dadr, waar
men welligt niets zou verwacht hebben, en geen regt had
om iets te vorderen. Bovendien, om tot de Clavis terug te
keeren, de kleinere uitgave van T Z S C H U C K E is goedkoop
en ligt te krijgen; het is derhalve voor Onderwijzers eene
kleinigheid, zich die bij hunnen V E R H E Y K aan te fchaffen.
Boen zij d i t , en dicteren zij hunnen Leerlingen er het noodige uit v o o r , dit weinige, van den Meester afkomftig, zal
welligt meer doel treffen en beter de aandacht wekken, dan
al wat in gedrukte bosken ruimfchoots te vinden is. Kinde*
ren ontzien doorgaans de moeite van veel te zoeken; maar
wanneer men hun het lettervoedfel zoo goed als voorkaauwt ,
willen zij het fomtijds nog al gretig innemen.
Nog verdienc melding, en is in de Voorrede zeer wel op
gemerkt, dat de lectuur van E U T R O P I U S gepaard moet
gaan met het noodige onderrigt in de oude Aardrijks-en Tijd*
rekenkunde, zonder welke er in de Gejchiedenis geene vorderin.
gen hoegenaamd te maken zijn. T e regt wordt te dien einde
de loffelijke gewoonte aangeprezen, van door d e Leerlingen
eigenhandige Landkaarten en Chronologifche Tabellen te latei
maken,

Als eene bijzonderheid, niet z o o algemeen bekend, vinden
wij bij den aanvang der Annotatio opgeteekend, dat de herdruk der grootere uitgave van den Ë U T R O P I Ü S van V E R .
H E Y K , in i ? 9 4 , gefehied is onder het opzigt van den beroemden Hoogleeraar H. B O S S C H A , die dus ook de vermoedelijke opfteller is van het daarvoor geplaatfte Voorberigt ujc
naam der Uitgeveren, en van wiens naam deze tweede druk,
na den dood van V K R H E Ï K vervaardigd, geene geringe aan*
beveling verkrijgt.
Dit zij genoeg van deze kleinere fchooiüitgaVe, Wasrjn
w i j , behalve de weinige aan het eind opgegevene drukfeilen,
er geene andere ontdekt hebben, dan alleen in de noot bladz.
1 2 5 , regel 2 5 , Obtineret voor de pluralis Öbtinerent, zoo als
in den tekst ftaat, en welke wij dus verpligt zijn tot algemeen gebruik allezins aan te prijzen. Buiten de Uitgevers,
L U C H T M A N S J heeft men er de bezorging van te dankeri
aan den Heer Bfi R G M A N I die dus hier wederom door jchrif*
teiijk onderrigt eene wezenlijke dienst aan de fcholen bewezen heeft, hoew,el tot nog toe buitengefloten van de gelè«*
genheid om het mondeling te dóen.

Nieuwe Gedichten van H B N D R I K H A R M E N K L ij H , I / i
van het Koninklijk Inflituut, van de Koninklijke Akademie
van Beeldende Kunjien te Amjlerdam , enz. enz. 11 de Dech
Te Amjlerdam, bij J. van dér Hey en Zoon. 1825. In gr.
8vo. 104 Bl, ƒ 4 - 50.
,
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Kort iiadat de beoordeeling van het eerfte deel dezer Nieuw e Gedichten in de Vaderl. Letteroef, geplaatst jwas* ontmoette Recenfent, op reis* een' man, dien hij meende wel
Voor een bevoegd regter te moeten erkennen, en d e z e .
trok fchier den neus op voor een zoo vleijend verflag. Wij
gevoelden ons door dit oordeel in het gehetl niet gevleid,
en dachten met zekeren angst: Zouden wij on3 door betrekkingen, door omftandigheden of menfchenvrees, ook van het
fpoor hebben laten brengen? D a n , weer te huis gekomen,
viel ons die goedkeuring, welke wij op dezen grond van de
vrienden des dichters mogten verwachten, even min te beurt,
en moesten wij ons nu troosten met het fpreekwoord, dat de
waarheid in het midden ligt. Inderdaad , wij hebben die Waarheid
lief; wij zoeken ze opregt, en houden het er v o o r , dat de
B b
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weg tot het goede en fchoone in ieder v a k , tot eer en onfterfelijkheid niet anders dan bij haar licht kan gevonden o f
bereikt worden. Maar, op voornoemde wijze met haar in bet
midden te liggen (als tusfchen twee v u r e n ) , moge nieuw
licht (van menschkunde) zoo wel als warmte (in het ontrust
gemoed) geven , aangenaam is het niet. Wij hebben d u s , alvorens wederom aari hec werk te gaan, die vroegere recenfie
nog eens nagezien; dan, waarlijk, ons hart klopt daarbij vrij
gerust. Het is waar, aan den eenen kant is de lof algemeen,
de berisping flechts enkele deelen en eigenfchappen betreffend e ; en van de andere zijde wordt de eerfte ook flechts in algemeene bewoordingen medegedeeld, de laatfte telkens met
bewijs geftaafd. Doch , is het niet a l z o o , dat men tevens
aanmoedigt en teregtvvijst ? dat men voor de eer des dichters,
maar behoudens die van het vaderland en hare letterkunde,
zorgt ? Multum, non multa; veel goeds, niet vele verzen ,
hoedanig dan o o k , maken immers ook hier den waren rijkdom uit. En fchoon wij verre zijn van met hen, die honderd oogen hebben voor de gebreken onzer oude en nieuwe
letterkunde, geleerde inrigtingen e n z . , maar ligt nog te jong
of te ver van het middelpunt der vaderlandfche verlichting
verwijderd zijn om het goede regt te erkennen, te meenen,
dat er nog eerst een B Ï R O N of dergelijke onder ons moes
opftsan, om van de rijke en fchoone taal iets regt bruikbaars
te maken, het is toch waar, dat wij , om ons over den bloei
onzer poëzij te blijven verheugen, e n , in weerwil der bekendheid met het vreemde, eene patriottifche fierheid bij derzelver befchouwing te gevoelen, wel mogen toezien, niet
flechts in de uitgebreidheid, maar vooral in de keurige bearbeiding van het v e l d , met de landgenooten van evengenoemden L o r 4 , en s c o T T , en M o R E , en S O U T H E Ï , zoo wel als

anderen, te wedijveren. De kennis vermeerderen, de bekwaamheid
volmaken, het gevoel verfijnen en verheffen , den geest met hec
edelfte van vele volken en tijden voeden ; ziedaar, meenen wij ,
meer dan het gedurig voortbrengen en rondloopen in denzelf»
den kring en blijven ftaan op dezelfde h o o g t e , de taak en
de roem des waren dichters! D o c h , deze zijn algemeene denkbeelden , die wij gevoelen op een' man van des Heeren H. H ,
S I . r j N ' s gevorderde jaren niet te kunnen toepasfelijk maken.
Hij vergeve ons dan dezen uitflap; e n , zoo wij onder het
aanprijzende , dac wij meenen , en dat bij de ftukken kan worden nagezien, het een en ander berispends, of liever, bij

vergelijking, minder goedkeurends, voegen, bij befchouwe
het niet zoo zeer als les voor h e m , als wel waarfchuwing
voor anderen , welken een geëerbiedigd voorwerp ligt van
het fpoor brengt.
Het eerfte is een Lofdicht op wijlen den Hoogleeraar V A N
s W I N D E N , met eene Lofrede van Prof. V A N L E N N E P
ter zelfde gelegenheid in Felix Meritis voorgedragen en ver
volgens uitgegeven. Wij behoeven er daarom thans niet lang
bij ftil te ftaan. Het bevat fraaije plaatfen, en ook z u l k e ,
die ons minder voldoen., Onder de eerften rekenen wij deze
eenvoudige, treffende, e n , zoo wij gaarne gelooven, vol
komen ware fchets;
baar flaat,
Reeds breekt V A N S W I N D E N S o o g , wijl 't hart naau w merk.
Maar nog zweeft de eigen kalmte op 't effene gelaat;
Reeds krimpt de matte p o l s , en de ademtogt gaat zwaarder,
Maar't klimmen van 't gevaar maakt hart en ziel bedaarder;
Nog dankt zijn glimlach, fchoon het trage bloed reeds ftolt;
En 't laatst, het heiligst w o o r d , dat van zijn lippen rolt,
( O vaderzegen! o gefchenk van d'Albehoeder!)
Mijn VROLIK ! klonk voor u, klonk heerlijk: „troost uw moeder!"
Nu bidt h i j , tot Gods wenk den ftroom van 't leven ftuit,
En de eeuwge hemel hem zijn' zaalgen kreits ontfluit.
Het tweede, een Treurzang, ter nagedachtenis ven j . M.
S E M P E R , vergezelde in ftraksgenoemde Maatfchappij', als
ook in eene vroegere uitgaaf, op foortgelijke wijze de Lijk
rede door V A N D E R P A L M , en werd ook reeds door ons
gedacht. Wij halen er dus flechts wederom een paar fchets.
jes uit aan, in welke, te teekenen de Heer K L I J N zéker niet
het minfte flaag't:
Dat manlijk fchoon gelaat; die lach; dat vrolijk wezen;
Dat oog, waarin het beeld der zuiverfte onfchuld blonk;
Die onverwrikbre moed, in eiken blik te lezen ;
Die liefde, nooit verkoeld, die niets dan liefde fchonk;
Die eedle kalmte, waar de wroeging nooit aan knaagde;
Die vrijheid van den g e e s t , uit de echte deugd geteeld;
Die eenvoud van het hart, dat nooit naar titels jaagde i
't Schetst alles K E M P E R S ziel, — 't is alles K E M P E R S beeld.
2oo werd hij aller roem , — zoo aller vriend en broeder;
'loo aller eigendom, — Maar hoe zijn glorie fteeg,

Zijn vlekloos hart bleef hem o p ' t moeilijk pad ten hoeder;
't Bleef altoos K E M P E R , —welk een' eerrang hij verkreeg.
Nooit kon de glans des troons zijn eerlijk oog verblinden:
't Was op den leerftoel, in den hnisfelijken kring,
't Was, aan 't gewoel oritvlugt, omringd door trouwe vrinden,
'Dat altoos 't leven eerst voor hem zijn waarde ontving.
In den volgenden.... lierzang, noemen wij hem , Vrijheid,
Js veel fchoonsjveel geestverheffing, gloed en gemakkelijkheid
dér yerfificatie; fchoon de moeijelijkheid van het onderwerp
hier en daar iets gewrongens of onnaauwkeurigs aan de ge.
dachten en overgangen mag gegeven hebben. Hec is trou.
Wéns zoo wel de zedelijke vrijheid van eiken menseh, als
de burgerlijke yan den ftaat, en deze in haar misbruik zoo
wel als waarde,die door den dichter bedoeld,en daarbij met
«ne les voor de Monarchen, maar eene loffpraak voor den
onzen en liet gezegend land, dat hij regeert, als ter toepassing, befloten wordt.
Het Aalmoezeniers Weeshuis......
is thans ledig; de bewoners zijn naar Frederïksoord en elders vertrokken. Djt ont*
neemt wel niets aan de waarde yan het gedicht, maar toch
misfchien aan de klem der loffpraak, die hier zoo rijkelijk
over het geitichc wordt uitgeftorc. Althans, wanneer K L I J J *
singt:
Wie ooit zich zelv' eetf fteun durft noemen
Der armoe, die van ^/lend klaagt;
Jlier, w^ar niet flechts verlaten weezen,
Wat bij der oudren grafzerk treurt,
De fchoone bloem der redding lezen,
En 't hoofd ten hemel wordt gebéurd;
Waar zij niet flechts, door 't lot veiftooten,
En door geen moederborst gelaafd,
De zeegnendfte armen zien pntfloten,
En 't heiligst Godsgebod geftaafd,enz.
Ziet, boden Gods! ziet, englenkoren 1
Ziet neer op 't goede hier verfpreid 1
Verzorgers! de aarde dankt uw pogen!
De hemel juicht om 't geen gij fticlu !
dan kunnen wij, behoudens allen eerbied voor doel en wel-

meenendheid, hem in zijne toenemende vlugt bezwaarlijk na.
oogen, zonder aan zeker boekje te denken, waarin akbans de
gevolgen op verre na z o o gunftig niet gefchilderd worden.
O/tine nimium nocet. Ook de dichter moet de waarheij niet
uic het oog verliezen.
Op de vijf-en-twintigjarige Beroepsvereniging, aan 's mans
geliefden broeder B . K L IJ N , B z . gewijd , is regt hartelijk en
gepast» Alleen zouden wij den dichter wei willen waarfchu.
wen tegen het woord geklonken, als het menfchenarmeu
of, gelijk verder, klaverblaadjes op den ftengel betreft.
In de Vriendenrol van den Hoogleeraar M E IJ E R is —- een
Album - vers.
Dat voor den Heer B O W R I N G , te Londen, is uit den aard
der zaak belangrijker, en beviel ons.
Zoo ook de Uitboezeming bij het v i j f . en • twintigjarig be.
ftaan der Stads Armenfcholen.
• En Vooral de Toonkunst, Cantate.
In het ftuk: Na het hooren voorlezen eener Lofrede op een
berucht Romeinsch Veldheer, is veel waars en fraais, maar
met overdrijving en partijdigheid gemengd. Trouwens, hec
was destijds aau de orde, de Romeinen laag te zetten; zij
waren de Franfchen van hunnen tijd; hadden wij het met de
Engelfchen even kwaad gehad, als nu met dezen, dan had
Carthago er ligt van moeten lusten. De Romeinfche Nachten,
kort te voren door bovengenoemden Prof. M E I J E K . vertaald,
maakten hec tafereel flechts nog donkerder. De regel;
Ten offer voor de vrijheid bragt,
waarin een halve voet te veel i s , en die daardoor, voor T r o chaïsch , Jambisch wordt, is den Heere K L IJ N zeker ontfnapc.
Nieuwjaarsgroet, aan Amjlerdams Eerjle Departement Tot
N"t van 'f Algemeen, is een alleraardigst ftuk in .den trant
van C A T S , inderdaad vol wijsheid en gepastheid naar den
tijd, ja voor alle tijden. Want dus zingt h i j :
Gewis in zulk een' laatften ftond [van 't oude jaar}
Ontfluiten zich en hart en mond ;
Dan fpreekt men dikwerf gul en ras
Een ernftig woordje(n) op zijn pa$|
Opdat het oude niet verkeer*,
Alvorens het iets nuttigs leer' l
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Waut wie toch bragt zijn kleed ter kas,
Zoo lang er fmet of ftof op was;
P f wrijft er niet de kreuken uit,
Eer hij het in de lade fluit;
En lege er niet wat juchtleer bij ,
Opdat het yan de mot blijv' vrij ?
Want als men ééns verzuimt het kwaad,
Dan vindt het (men?) nergens heul noch raad.
Welaan dan, zien wij , met geduld,
Eerst aller, en dan elk zijn bult;
En "trekken wij dan „ t o t befluit,
paar raad en troost en leering uit,
Waarra hij inzonderheid de klagers en bedillers van den gang.
der zaken, niet lang na de gezegende omwenteling, regt hel
der de les leest.
De Kindschheid. Alles behalve kindsch. Men hoore fleehtsj
p Tijd! zoo ras daar been gevaren S
o Vreugde! o rein genot! o hoop !
Waarom onr,fnelt ge ons met de jaren ?
Waarom in 's levens wisfelloop ?
Maar neen, 'gij blijft, en dauwt uw' zegen,
Uw heil in 't onhevlekt gemoed;
Verkwikt het als een milde regen,
En d,renkt het niét uw' overvloed.
Ja, zalig, in wiens rustig harte '
Een kinderlijke blijdfchap woont;
Die, kinderlijk in vreugde of fmarte,
Een kinderlijk vertrouwen toont;
Wiens geest en zinnen vrij genieten;
Wiens zielsoog kalm ten hemel fchouwt,
En, als hij 't leven weg ziet vlieten,
De toekomst zijnen God vertrouwt!
Het gefchonden Klaverblad, 'smans vriend B . H U L S H O F »
gewijd, in dit ftukje is veel warmte en gang van denkbeel
den. Jammer Hechts, dat de dichter niet bij het heeld blijft,
fen bewijze j

Vruchtloos dat ge op nieuw weer blaadjes
Op den eigen Hengel ent:
Zij veróorren m't hun za'djes,
Aan eeiT vreemden grond gewend.

Rust dei tevem. Naar het ons voorkomt, niet geheel zuU
yer gedacht, en daardoor njet dien vollen indruk makende,
welken de dichter bedoelt.

Wat jaagt g e , o dwazen.' naar 'e genoegen l
Waarom fmachc ge eindloos naar de rust ?
DJt zijn reeds twee verfchillende denkbeelden. De jeugd,
b. v . , zoekt het genoegen juist allermeest in het gewoel,
Wij erkennen gaarne de gepastheid der hedoelde ftof, en hebben geene bijzondere aanmerkingen op de verzen5 maar, om
bovengemelde reden, voldoet het geheel ons minder.
Tegenfpoeden. Een krachtig vers, uit het hart geweld,
Sommigen, echter, zullen tegen gedachten als deze hebben,;
Of kiemt er moed , of hooger krachten,
In 't ftormen van de tegenheên?
Helaas! de pntfpanning van 't geween
Spoort tot geen onvermoeibaar trachten.
Maar lijdzaamheid? geduld?..,, zij vlugten,
Waar 't leed zijn' (Merpen angel flaat.
Maar nu de d e u g d ? . . . . zij kiemt in 't ftorment
Zij groeit in 't l e e d ? . . . . o ftrijd! o pligt I
Wien werd uw zware worstling ligt.
Als angst en. wee de toekomst vormen ?
p f fcljeurt, als *s levens vlagen treffen,
't Geloof zich ftouter los van de aard'?
Of durft het, in die fteile vaart,
Zich mqediger tot God verheffen?
En ftrekt het, in het golfgeklots,
Zich kalm naar hem, als burgt en rots?
Ach ! wat is godsvrucht ? wat haar wezen,
Zoo de angst haar vormt, de nood haar teelt?
Waar is de zielwond, dié zij heelt?
Bedwelmend heulfap doet zij lezen.
Helaas! wie kan aan 't licht gelooven,
Als 't eeuwig om ons donker is?
Wie juichen, als het wreedst gemis
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dorftende, al wat laaft blijft rooven ?

Wanneer't gelaat van blijdfchap^fchittert;
Als zij den kinderlijken traan
In 't opgeflagen oog doet ftaan;
Wanneer geen angst de vreugd verbittert;
Als *t vol genot ons ftreelt ,en roert,
En ons tot innig danken voert;
Dan kiemt de g o d s v r u c h t : . . . . heilig danken J
Ontgloeide vreugd I gij voert tot G o d , enz.
Wat ons betreft, met genoegen zien w i j , dat de dichter de
ïnt'praak van zijn hart boven het gewone pad durft verkiezen ; en de wending, die hij vervolgens aan het (luk geeft,
ontheft hem aan alle verwijt. Wij gelooven echter, dat er
harten zijn, die bij de vreugde'verwilderen, en z i e l e n , d i e ,
kneedbaar als was , in de hand der Almagt, door tegenfpoed
in het geloof te meer bevestigd en aan haren God gehecht
worden.
Twee kleine, en een reeds bekend ftuk: Vroege Godsvrucht,
Rouwzang op Mr. R . F E I T H , en Klagt der Vriendfchap,
overflaande, "betuigen wij het volgende : Hart- en Lotvereenig/ng (aan den Heer H U L S H O F F ) , m e t bijzonder genoegen te
hebhep gelezen, en komen alzoo tot het uitgebreidere en voor
den dichter allerbelangrijkfte: Zielfmart, uitgeflort bij den
dood mijner dierbare Echtgenoote, Vrouwe C H R I S T I N A M A .
RU

SCHENK HUIZEN.

W i e , e c h t e r , zou hier den R e -

cenfent willen fpelen? Diepe droefheid Ipreekc uit eiken re.
gl
droefheid, die zich lucht maakc in woorden vol
kracht en belangrijke, diepgaande gedachten. Wie ook tegen
gelegenheidsverzen ijvere, dusdanige tolken van liet innigst
gevoelen en denken zal hij toch wel niet willen geweerd
hebben. Het is waar, wij ftemmen niet altijd met den Heer
K L I J N i n ; zijne lier geeft wel eens andere toonen aan, dan
ons meest behagen. Over het geheel beminnen wij den zachten % weemoedigen, wegkwijnenden r o u w , die de overledene
fchijnt bezield te hebben,boven dien onrustigen en luidruchtigen, waaraan 's mans radeloosheid ons voor het minst fchijnt
te grenzen. Maar hij zingt zoo als hij gevoelt, en wij b e .
klagen hem flechts te meer. Wat het verfchil make, — de
kunne? de natuur? de godsdienftige of wijsgeerige denkwijz e ? — is hier de plaats niet te onderzoeken, Eene proef
S

t

flechts van 's maus taal, en wij fcheideu van dit roetende
vers:
Het weerzien? welk een woord? wat denkbeeld ? wat verwachten?
Wie , wie verlicht voor ons dien zwartften aller nachtenü
Het weerzien ?... groote God! het weerzien?... hoé, of waart
Wie wringt dien afgrond d.igt? wie maakt dat donkre klaar?
Spreek, dieibre gade! fpreek 1 waar zal mijn liefde u vinden?
Klom niet uw kalmte en moed , bij 't naadren van 't ontbinden ?
JMog fpraakt g e , en 't was mij, of gij in dat plegtig uur,
Bij al de rust der ziel, fpraakt met een hooger vuur;
En n u , . . . een oogwenk.... en ik hoorde van uw lippen
Één' zucht,... den jongften zucht,... den zucht des doods, one glippen |
Wat waart, waar bleeft gij toen? wat werdt gij in dien ftond?
Wat fchiep dien zupht? wat floot zoo vreeslijk u den mondt
Wiefcheurdeons van elkaar? wat kloof houdt ons gefchejdeu?
Of zag uw harcewensch zich 't heerlijkst wit bereiden,
Hervondt ge uw dierbaar kind? rust Nenny aan uw hart?
En jubelt gij van vreugd, b,ij d'eindpaal van uw finarc?
Zijn onze zielen tot één ziel niet zaamgevloten ?
En z i j , zij fcheiden? hoe! door wien toch? neen! o neenl
pij blijft die ge eenmaal waart! Nog-zweeft gij om mij heen J
Ik hoor, ik zie u niet, maar 'k voel u , als mijn tranen ,
Te lang verkropt, in 't eind zich weer een' doortogt banen.
Als 'k in Gods tempel op uw dierbre grafzerk kniel,
En ik uw ftem erken, die in mijn binnenst fpreekt:
„Strijd, lieve! flrijd ! al fchijnt geen aarde u meer begeerlijk I
~ Strijd moedig tot aan't end!... de kroon der deugd blinkt heer
lijk!"
Mijn Vignet. Het gedichtje op dit inderdaad keurig en
geestig teekeningetje van 'smans vriend, den Heer j . D E
v o s , w z . , door v E L IJ N gegraveerd , is hetzelve waar
dig , en befluit het geheel op eene gepaste wijze.
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BEDENKINGEN

Bedenkingen over het Muntwezen in het Koningrijk der Nederlanden. Foor rekening van den Auteur. Te ' j Graven*
hage en te Amjlerdam, bij de Gebroeders van Cleef, 1824.
In gr. 'èvo.yXVl en 93 Bl. f 1 20.
edenkingen behelst dit gefchrift; maar, al gold het „Foor
rtkening van den Auteur," op den titel, niet de uitgave ,
maar den inhoud van het b o e k , het zoude loffelijk zijn. Z o o
mag men bedenkingen maken, zoo beredeneerd,zoo befcheiden, z o o , uit vaderlands- en volksliefde, vrijmoedig. Dat
neemt in dit goede land geen edeldenkend menseh kwalijk,
al heeft hij tegenbedenkingaji, al verfchilt zijn bordeel op
den duur.
De Schrijver, A N T O N I W A R i N , L i d van de Tweede Ka.
»er der Staten Generaal, bepaalde, bezorgd voor een in de
gevolgen groot nadeel, vooral zijne oplettendheid, federt des
Kcmings befluit van 22 N o v . 1823, tot o n s , oudtijds z o o
beroemd en vertrouwd, Muntwezen, en de vrucht daarvan is
dit w e r k , waaraan noch naauwkeurigheid, noch bewijsgrond
ontbreekt. De fteller van dit verflag gaf het aan twee des
bevoegden ter lezing, die,met de pen in de hand al bet g e .
ftelde hebbende gadegeflagen, beiden de juistheid der hier
voorkomende berekeningen niet genoeg wisten te roemen.
Uic oorfpronkelijke bronnen is g e p u t , en de zaken behoorlijk uiteengezet. Men overtuigt zich daarvan terftond bij het
inzien'der inhoudsopgave. Eerst heeft men eene proeve van
«ene beknopte theorie van het g e l d ; dan leest men daadzaken omtrent de munten in dit rijk, en den wisfelhandel tus.
fchen Parijs, Hamburg en Amjlerdam; laatftelijk wordt men
bepaald bij vooruitzigten omtrent het Muntwezen. Deze drie
afdbelingen zijn in 149 paragrafen vervat. Zoo kon er wel
jreen aangenaam leesboek uit voortkomen, maar des te bon»
diger betoog, en te gemakkelijker te volgen.
Een dubbel oogmerk had de Schrijver. Hij wilde waarfchu.
wen tegen het gevaar, daarin gelegen, dat in de noordelijke
provinciën de munt van jaar tot jaar minderwaard zal worden;
èfl hij wilde h e n , die in 'slands zaken werkzaam z i j n , b e w e g e , o m , in 'zoo ver het hen aangaat, te helpen bei'poedigen,
wat tot genot van een goed Muntwezen kan brengen. Men
moet den man zeiven l e z e n , in de voorrede, over het belang
h i e r ' a n , o o k voor het beftaan van het Koningrijk der Nederlanden. Vindt men fomraige uitdrukkingen misfchien te rterk,

in die voorrede, men zie toch de waarheid niet voorbij; en
dat de Schrijver verftand en regt heeft om meê te fpreken,
zal niemand betwisten, die zijne ontwikkelde verhandeling
gelezen heeft. Voor die tijdfchrift is een uittrekfel minder
gefchikt; maar wij hopen, dat dit belangrijk gefchrift, waaru i t , buiten opzigt tot de hoofdzaak als zoodanig, nog zeer
veel te leeren i s , meer lezers zal vinden, dan wij meenen
dat het geval nog is. Het belang van de burgers en de eer
onzes vaderlands doen ons dit wenfcheö,en dat de Schrijver
z i c h , met allen, die ons Staatsgebouw fchragen, verheuge
over de gevolgen zijner werkzaamheden, den lande toe heil!
Handleiding voor Verzamelaars van Nederlandfche Historiepenningen, enz. Door G . V A N O R D E N , Correspondent
van de Tweede Klasfe van het Koninklijk Nederlandsch Inftitüut, enz. Te Leyden, hij L. Herdingh en Zoon. 1S25.
In gr. dvo. XII, 393 Bi. f 3 -60.

Dat

de beoefening der Penningkunde eene zeer groote nut»
tigheid voor de Gefchiedenis heeft, is eene waarheid, door
de ondervinding genoegzaam bevestigd. Zeer aangenaam wa?
daarom het groote Penningwefk van G E R A R D V A N L O O N
aan de liefhebbers der vaderlandfche historie, gelijk nu onlangs ook het vervolg daarop, gegeven door het Koninklijk
Nederlandsch Inftitüut. . Er is in ons Vaderland altijd een
aantal verzamelaars van penningen geweest, en bet ontbreekt
nog niet aan dezulken. Geen wonder, dat bij hen dewensch
ontftond, om eene naamlijst of handleiding te ontvangen, om
de vaderlandfche legpenningen te rangfehikken, indien er na*
melijk het jaartal niec in is uitgedrukt, om te weten, wat
bun ontbreke, en van welken oorfprong iedere munt z i j . De
Heer V A N O R D E N heeft getracht door deze proeve aan
dien wensch te voldoen, en is daarin vriendelijk geholpen
door eenige liefhebbers, wier namen ook hier verdienen te
worden vermeld. Zij zijn de Heeren A . V A N D E R S C H O O R
te Alkmaar, S M I D T V A N G E L D E R te Zaandam, en J A C O B U S K O N I N G te Amfterdam , welke de handfehriften,
laatst herkomftig uit de boekerij van p. V A N D A M M E , bezie.
Door deze vriendelijke hulpbetooning onderfteuncf, heeft
de Heer V A N O R D E N eene, zoo veel mogelijk, naauwkeurige en volledige naamlijst gevormd van alle Nederlandfche
legpenningen, w e l k e , om verfehillende reden, niet zijn vermeld in de werken van B I Z O T ,
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HANDLEIDING.

M I E R I S . Het is ons voorgekomen, dat de Heer v A N O R D E N bij eene groote vlijt veel naauwkeurigheid, voorzigtig
heid en bedachtzaamheid paart, (vereisfchten ,even noodzakelijk,
in dit vak van ftudie, als historifehe kennis) en wij vertrouwen, dat deze fehets aan allé liefhebbers zeer welkom Zal zijn.
Vreemde legpenningen of munten zijn ons in deze verzameling niet voorgekomen. Wij hopen, dat ieder, die daartoe
gelegenheid heeft, aan hét verzoek yan den Schrijver voldoen z a l , om hem{ namelijk, de in dit werk ontbrekende
penningen, die zij mogten bezitten,te willen mededeelen.
Un jour en Suisfe, ou tableau de ce pays dans fa partïe la
plus pittoresque; fuivi d'un parallêle en vers et en profe
entre la Hollande et l'Helvétie, par L . F . V E R E N E T .
Amfterdam, chez Dufour. l 8 a 5 . 8 v o , V I I I , iaopag. f: - otf.
D e Heer V E R E N E T , ziende dat de meeste reisbefchrijvin»
gen door Zwitferland op eene manier zamengefteld z i j n , WetJe zelfs de levendiglle verbeelding der lezers verkoelt, wil
hier een meer fchilderachtig tafereel ophangen, evenwel overeenkomftig met de waarheid. Hij is langen tijd in Zwitfer.
land geweest, en heeft er nog onlangs drie mtianden doorge.
bragt. Van die laatfte drie maanden kiest hij éénen d a g , en
zegt ons, wat hij op dien dag in Zwitferland , hetwelk hij
als ztjn twééde vaderland aanmerkt, gevoelde en befchouwde. Deze befchouwingen hebben veel van poëtisch proza,
en zijn ook gedurig door poëzij afgewisfeld. Poëtisch proza
bevalt ons niet, allerminst in tafereelen van Zwitferland. De
eenvoudig-verhevene Natuur wil door eenvoudige taal get
fchilderd zijn. La lune montrait de terns en terns notre route
klinkt beter, dan le flambeau argenté de la triple Hécate,
enz. enz. De Heer V E R E N E T is een groot bewonderaar
van H E L M E R S , wiens forte touche et la brülante imagina.
tion hij wenschte te bezitten. Maar die imaginatie i s , voor
jongelieden bijzonder, zeer gevaarlijk, wanneer zij dezelve
niet vroegtijdig door gezond verftand leeren beteugelen.
H E L M E R S zelf i s , door aan die imaginatie te veel toe te
geven, niet zelden in uitdrukkingen vervallen, welke geene
proef houden.
De jeugdige Schrijver houde ons deze aan.
merkingen ten goede. Hij fchijnt eenen gelukkigen aanleg tg
hebben. Luxuries ilia depascenda est. Wij hebben dit boekje
dan ook met eenig g e n o e g e n doorgelezen.

M e e s t b e v i e l on»

de befchrijving v a n Neuveville, w e l k e 0"s p a g . 30 en vol*,
gende in eene lange noot onder den tekst wordt

medegedeeld.

BELOONINGEN EN STRAFFEN , ALS MIDDELEN VAN OPVOEDING, 367

Belooningen en Straffen, ah Middelen der Opvoeding in de
Huisgezinnen en Scholen. Een Boek voor Ouders, Opvoeders
en Onderwijzers. Te Amflerdam, bij Schalekamp en vari
de Grampel. In gr. 8vo. 161 Bl. f 1 - 2 0 .
Dat de kundige P . j , P R I N S E N uitgever van dit werkje is,
dac hij verklaart hetzelve tot groot nut voor zichzelven en
met het grootjle genoegen te hebben doorlezen, en overtuigd
te zijn, dat deze arbeid voor lederen onderwijzer van veel
waarde is, — deze getuigenis van eenen in het vak zoo bekwamen en geachten man is eene z o o fterke aanbeveling, dat wij
er geen woord behoeven bij te voegen. Wij vinden hier onderfcheidene opftellen: een vriend van den Heer P R I N S E N
verzamelde, wat hij vond, en nam het bruikbare en algemeen goede over. Het eerfte ftuk behandelt het gepaste en
ongepaste in belooningen en jlrajfén. Hier wordt hec doel van
geheel de opvoeding, en dus ook van het onderhavig onderwerp , aangewezen. Voorts worden de belooningen en flraffen in drie klasfen verdeeld ; natuurlijke of noodwendige, po»
fitive of willekeurige, en gemengde, — waarvan alleen dè
laatstgemelde, bij voorkeur boven de tweede, bruikbaar zijn.
Vervolgens onderzoeking, hoe en onder welke Voorwaarden het
befchreven doel der beloor.ingen en jlrajfén kan bereikt wor»
den. Hier komen zes algemeene regelen v o o r .
Eindelijk
wordt al het voorgaande op het hier en daar te dezen nog
in gebruik zijnde toegepast. Een tweede ftuk heeft ten o p .
fchrift: over de belooningen en jlraffen in de opvoeding. Het
handelt mede over de beftemming van den mensch en hec
doel der opvoeding, fpreekc van zedelijke en zinnelijke bêlooniugcn en ftrarren, en van gemengde, en handhaaft het të
dezen gefielde tegen eenige bedenkingen. Nu volgt een ftuk.
je over de fchooltucht. Hetzelve onderzoekt, waartoe men de
kinderen in de fcholen moet aanvuren en gewennen, en geeft
daartoe behartigenswaardige regelen. Daarop wordt aangewezen,
koe de onderwijzer zijne leerlingen daartoe aanvuurt, en wat
hij in het algemeen moet doen, om kun waarlijk nuttig te
zijn. Alles wordt befloten met een Nog iets va? gemengden
inhoud over de fchooltucht, waarin almede veel goeds worde
gezegd. — Wij wenfehen z e e r , dat dit boekje voor de ori.
derwijzers en de lieve jeugd nuttig zal zijn, waaraan wij ook
in menig opzigt niet twijfelen.
Wij gevoelen waarlijk hec
moeijelijke van dit bijzonder en teeder punt in de opvoeding';
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dan, daar wij in dit vak niet zeer bij ondervinding kunnen
fpreken, willen wij liefst in het goede gevoelen van den
bekwamen en z o o uitnemend welgezinden P R I N S E N be
rusten.

Nieuw Gefchiedkundig Jaarboek, of Verzameling van merk
waardige Gebeurtenisfen ep eiken dag van het jaar. Ijié
Deel. Te Rotterdam, bij W. Linders. 1825. In kl. Svo.
XVIII, 311 Bl. f a - 2 5 .
Dat het zeer nuttig i s , de jongelieden vroegtijdig bekend
te maken met belangrijke daadzaken der gefchiedenis en het
leven van beroemde mannen * behoeft wel geen betoog. Het
komt- flechts op de wijze aan, op welke men dit doet. Alle
daadzaken, hoe belangrijk o p zichzelve en in de g e v o l g e n ,
Zijn niet even belangrijk voor dien leeftijd; ook zijn niet
alle merkwaardigheden uit de levens van groote mannen ge»
fchikt, om het hart en het verftand van het opkomend ge
dacht te treffen en te befchaven. Men behoort dus in dit
opzigt eene goede en doelmatige keuze te doen, en hetgeen
men gekozen heeft, in een' duidelijken en gemakkelijken ftijl
in te kleeden. Over het algemeen is in dit werkje n e g al
wel aan die vereischten voldaan, en wij willen liefst geene
bijzondere aanmerkingen maken, maar kunnen ons niet ont
houden , eene -bedenking van eenen anderen aard in het mid
den te brengen. De omvang der gefchiedenis is onmeetbaar
groet. Men leeft het geheel niet doorzien, zander eerst eene
zekere orde iri hec o o g te houden, zoo wel van jaren als af
zonderlijke volken. Het is dus van het u'iterfte belang, dat
de jeugd, in het lezen van alwat gefchiedenis betreft, tcrftond aan die orde gewend worde. Het geheugen ontvangt
daardoor eene zekere vastheid , die bij het klimmen dér jaren
meer en meer worrel fchiet. Dit zoo zijnde, noemen wij
het een' zeer ongelukkigen inval, om zoo velerlei ongelijkfoortige gebeurtenisfen, naar volgorde der dagen jn iedere
maand, naast elkander te plaatfen. Bij voorbeeld : den (6
Januarij 1712 is geboren Johan Frederih Jacobi. j A C O B r
was zeker een zeer verdienftelijk man , en hij ontvangt hier
ook eene hem waardige loffpraak (i'choon wat te verheven
boven het begrip der j e u g d ) ; maar nu moest men ook iets
hebben v o o r den 17 Januarij. En wat vinden wij ? Den 17
Januarij 395 is gejiorven Theodo/ius I, Romeins.h Keizer»

BOEKBESCHOUWING.
De vijf Boeken van Mozes èp nieuw in het NèderdultscH
vertaald, en met verbeterde Kas'ft en Hdfturéth voor*
zien, door-s. ]i M U L D E R , beêedigd Translitiur.
Met Kerkelijke Goedkeuring, Ijle en IïJe Boek, Te
Am f erdam, bij], van Enlb'den én Zoon. jSaól tn
8vo. Te zamen XL en 5S8 bl. f S-ï
I N f a d i t éeri

M E N D E L S O H N het ondernomen had, eètve
vertaling der vijf Boeken van É O Z E S ten' behoeve zij•
ner gelöofsgenóóten tè vervaardigen , werd zijn voétfpöor
döör verfcheidene andere geleerde hraêlitën va. Duitschland gevolgd, elï dusdoende, zoo wij meenen , het geheele Oude Verbond door hen Vertaald, in de eerfte uitgaven, échtei,' was het HbógduiitcH niét Hebhèiéfctic
letters gefpeld, waardoor deceive Voor den öhjöod onbruikbaar waren; en lang naderhand eerst k\varnén ibrriruige dier vertalingen friet Hoogduitfche létters ih het licht,
Zoodat een ieder in ftaat gefield w e r d d e z e l v e të beoordeelen en zich ten nutte te rffakeri. De Üekr
ÉübbhAi
dit loffelijk voorbeeld volgende, heeft intusfchefi noch' de
Mendelfohnfche, noch eenige dér befhtéride Nedérdutifóhé
Vertalingen tot groh'dflag gekozen, öïaaf eenen éigenen'
weg ingefktgeri, die, onzes bedunkens, voor zoo verre
wij uit de voor ons liggende dèelën kunnen o'pfrïak*ri $
hem zijn doel volkomen zal doerf bereiken"; Dit doel ia
dè vervulling een er .dringende behoefte bij fiér. vèfb'efgfc!
onderwijl der IsraëUtifche jeugd, waaraan thans meer daö
ooit —* getuige de medewerking itiü h'et Gouvernement,
en va'n liefdadige infigtingÈfi, door p'effo'nën van aïfë gezindheden daargefteïd ~ met érnftige deelneming gedacht
wordt,- Zie. hief hetgeen de Vertaler ons dienaangaande , in zijns alïezins lezenswaardige Voorrede, mededeelt j
na vari eene vroeger ón'dernöniene , doch niet iri het licht
èegevene Bijbelvertaling gefproken te hebben ; „ Zoo ftori-
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den de zaken, toen ik op het einde van I 8 I 3 , bij het
invoeren van het verbeterd godsdienftig onderwijs voor
de Israëliten in dit Koningrijk, door Z . E . den toenmaligen Minister van Eerdienst, tot lid der belangrijke
Nederlandfche godsdienftige tsraêlitifche Schoolcommisfie
benoemd werd, en mij gewigtige gronden noopten, voor
deze zoo vereerendé benoeming allereerbiedigst te bedanken. Een dier gronden was het gemis eener doelmatige
Nederlandfche vertaling der Heilige Schriften; en van
dit oogenblik af ging ik met het denkbeeld zwanger, o m ,
zoo de Almogende mij voor eene zoo moeijelijke onderneming de vereischte krachten verleende, in deze zoo algemeen gevoelde behoefte mijner geloofsgenooten te voorzien. Daar geen gewrocht onder de zonne op volmaaktheid bogen kan, zoo ware het (zelfs dan, wanneer ik
niet overtuigd w a s , dat ik meer door goeden wil dart
door bekwaamheid ben aangefpoord geworden) eene onvergeeflijke IJdelheid, te vooronderstellen, dat deze mijne
vertaling vrij van alle feilen^en boven alle aanmerkingen verheven zoude zijn. — — Langs dezen weg dus het voetfpoor
mijner voorgangers volgende, wilde ik tot geene uitgave
mijner Bijbelvertaling overgaan, dan die door den tekst
verzeld ging; en wel uit dien hoofde, omdat het ook
mijn oogmerk geenszins w a s , de heilige taal door het
Nederduitsch te doen vervangen, maar wel het oorfpronkelijke , door de daarnaast geplaatfte overzetting, zoo
duidelijk als mogelijk te maken; ten einde vooral mijne
jeugdige geloofsgenooten (op wier verbeterd onderwijs ik
fleeds het oog had, en weswege ik ook meermalen fierlijkheid aan duidelijkheid opgeofferd heb) hierdoor van lieverlede tot de kennis der gewijde taal terug te leiden ,
welke in de laatfte halve eeuw zoo zeer ten achtere gegaan is , en eene gelijkvormigheid van vertaling in te voeren , die voor de Bijbeloefening niet anders dan heilzame
gevolgen hebben kan. Dat ik bij mijne bewerking, niettegenltaande ik alles uit het oorfpronkelijk Hebreemvsch
heb oyergebragt, al wat vroeger in dit belangrijk vak gedaan i s , geraadpleegd heb , zal wel overbodig zijn te mei"

DE VIJF DOEKEN VAN MOZES.

flefi."''-Het ware even onvergeeflijk geweest, die plaatfen*,
die doof mijne voorgangers öp eene onverbeterlijke wijze
overgebragt zijn, te verwerpen ^ alleen Om den naam van
öoripronkelijk te Hebben, als eene vertaling van eene vertaling te leveren, en dus eefis anders denkbeelden, mm
of meer verminkt, voor de mijne uit te geven." — Wij
lezen vervolgens, dat dé Opperrabbijn te Amjlerdam den
Vertaler voorgelicht, en dat het Gouvernement de uitvoering van het w e r i bevorderd heeft; terwijl de Heer
I U L D E K . zijné Voorrede bed dit mét de woorden van
B E N ' ( J Z I E L , Schrijver der oudfte Ch'dldeeuwfihe vértaling van onderfcbeidene Bijbelboeken: ^ Gij alleen , 0
Eeuwige! Gij alleen weet Het," dat ik dit werk noch te
mijner eere , noch ter ëere mijns vaders ondernomen heb ;
fuaar énkel en alleen U ter èére heb ik het gewrocht,
ten einde voortaan eenparigheid öridêr Israël héerfchen
moge1"
Wat fiti dé vertaling zélve betreft^ dezelve komt ons
foor zeer naauwkeurigj offchoon in geenèri dèéle letterlijk te zijn; De verzen, dié bloote verhalttlbelatten, zijn
ïn eenen tamelijk vloeijénden ftijl gefchreven * zonder echter tot zoodanig üiterfte over te flaan, waardoor dé Bijbel
deszelfs Oosterfchen vorm eö aanzien geheel zoude ver-liezen. Niet minder goed vertaald zijn de hoofdftukken,
die in eenen profetifehen of dichterlijken toon geftemd zijn ,
en waarin de Vertaler eenige meerdere vrijheid genomen
heeft.
Het kofi niét misfen', of dé Heef ü vit)km
móést in
den wezenlijken zin der woorden j op de meeste plaat
fên; met de bekende overzettingen overeénftemmen, hetwelk ook in het eerfte Boek rij öigemöefi het geval is.
D a n , in het tweede doet de invloed , welken de lsrdëMtifche overleveringen op de overzetting dëf wetsbepalingen
uitgeoefend hebben j zich te büjkbaar'def gevoelen. De
Vertaler heeft dan ook , ih dé Voorréde van dat tweede
Boek.) de authenticiteit der Talmtulifche uitfpraken in dit
opzigt getracht te betoogen; e n , hoezeer ér tegen de
door hem bijgebragte gronden nog Wel hêt een of ander
C c 2
1

i

aan te merken ware, waartoe echter hier de plaats niet
i s , moeten wij hem toegeven, dat hij zich naar die over
leveringen en uitipraken gedragen moest, wilde hij zijn
werk voor zijne geloofsgenooten dienftig maken , en het
zelve met Rabbinale goedkeuring in de fcholen ingevoerd
zien.
Ondertusfchen is dit werk, juist door deszelfs afwij
kingen van de gewone ovefzetting, voor eiken Theolo
gant merkwaardig, en verdient over het algemeen, om
deszelfs weldadige (trekking, door eiken menfchenvriend
toegejuicht te worden.
De Hebreeirwfche tekst is zeer zindelijk tegenover het
Nederduitsch gedrukt, en verzeld van eene nieuwe en
naauwkeurige uitgave van den Commentator it A S C H I ,
waarbij een aantal Franfche woorden, tot verklaring der
oorfpronkelijke, ingevoegd zijn.
Er blijft ons nu nog overig, de vertaling zelve te doen
kennen, waartoe wij eenige verzen uit de twee volgende
hoofdftukken kiezen:
„Gene/JsXKlX. ( i ) Nu hief Jakob zijne voeten o p , en
ging naar het land der Oosterlingen. (2) Daar zag bij eenen
put op het veld, en drie kudden kleinvee lagen daar neder
bij denzelven; want uit dezen put drenkte men de kudden,
en de fteen op den mond des puts was groot. ( 3 ) Daar
om verzamelden aldaar alle kudden, en [de herders] wen
telden den fteen van den mond des p u t s , drenkten-het
kleinvee, en bragten den fteen weder op den mond des
puts op zijne plaats. ( 4 ) Jakob zeide tot hen: mijne broe
ders , van waar zijt gij ? Zij zeiden : wij zijn van Charan. (5) Hierop zeide hij tot hen: kent gij Laban, den
zoon van Na'hor ? Zij zeiden : wij kennen [hem]. ( 6 ) Hij
zeide: is het wel met hem? Zij zeiden: het is w e l , en
zie! Rachel zijne dochter komt daar met het kleinvee. ( 7 )
Toen zeide bij: de dag is toch nog lang, het is nog geen
tijd om het vee binnen te drijven; drenkt het kleinvee en
gaat weiden (8). Maar zij zeiden: wij kunnen niet, tot
dat alle de kudden verzameld zijn; dan wentelen zij den
fteen van den mond des puts, en wij drenken het klein
vee , " enz.
;
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Exodus XXII. ( 1 9 ) Wie Goden offert, behalve den
Eeuwige alleen, zal gedood en [al het zijne] in den ban
gelegd worden. ( 2 0 ) Eenen vreemdeling zult gij niet [met
woorden] beleedigen, noch hem verdrukken; want gij
waart zei ven vreemdelingen in Egyptenland. ( 2 1 ) Gij
zult geene weduwe noch wees onderdrukken. ( 2 2 ) Zoo
gij hem onderdrukt!
want a!s hij tot Mij fchreit,
zal Ik zijn gefchrei verhooren. ( 2 3 ) Mijn toorn zal ont
branden , en Ik zal u door het zwaard doen omkomen;
zoo zullen uwe vrouwen weduwen, en uwe kinderen wee
zen worden. ( 2 4 ) Als gij aan [iemand uit] Mijn volk
geld leent, [namelijk] aan den armen die bij u i s , wees
niet als [wreed] fchuldeifcher tegen hem; leg hem geene
renten op. ( 2 5 ) Als gij u het kleed uws naasten ten on
derpand laat geven, dan moet gij het hem met zonson
dergang wedergeven. ( 2 6 ) . Want dat kan zijne eenige
dekking zijn, dat zijn kleed voor zijne huid; waarin zal
hij nu flapen? Als hij dan tot Mij zal fchreijen,- zal Ik
hem verhooren; want Ik ben genadig;"
Voor het overige zullen wij ons vooralsnog van alle
bijzondere aanmerkingen onthouden , waarop wij welligt,
na den afloop van het geheele werk, zullen terugkomen.
w

Het heilige leven, de hemelfche leer en de heilrijke daden van den verheerlijkten Verlosfer, door de Evangelisten befchreyen, met eenige Aanteekeningen voor
mingeoefmden tot een Leesboek voor Godsdienflige
Lluisqezinnen, door wijlen P E T R U S H A A c K , Hoogleeraar In de Godgeleerdheid, laatst Bedienaar der Nederduitsch' Hervormde Gemeente te Amflerdam, Lid
van het Zeeuwseh Genootfchap van Wetenfchappen, Rid*
der van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw, ezv-.
ezv. ezv. Te Amflerdam, bij J. H. den Ouden. 1 8 2 5 .
In gr. 8VÖ. XVI en 400 BL f §-90,
\ ^ a n zulke titels zoude men moede worden! N u , als
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men er zich tna&r niet boos om maakt qp dienaars des nederigen Evangelies, bij ons iets anders dan bedienaars van,
de Nederduitsch - Hervormde Gemeente. Apropos 1 die
gemeente kennen wij niet. Doch» faemoeijen we ons met
het bopk zelve, —evenwel kort, want de man is dood,
en kan dus niet beter onderrigt worden door onze aan
merkingen , zoo als hem tot blrjdfchap zoude vetftrekt heb
ben , zie X V , e n , wat anderen betreft, wij verwijzen
hen naar den Heer V A N W I L L E S , die dit werk beoordeeld heeft in de Mijdr. tot de Godg. Weienf. X I V , bi.
7 1 , en voor die dat niet kunnen, mogen wij kort zijn,
• Voor vele gemeenten (indien de opdragt, door s mans
E r v e n , aan zes gemeenten, goed gefchreven of gedrukt
is) is dit werk opgefteld, met plan om het in 't licht te
geven. Dat moet toch al een oud plan geweest zijn. Zoo
als de ganfche houding des boeks uitwijst, is er. in jaren niets
aan gedaan. Bleef het misfchien daarom achter ? Dit kun
nen we uit de voorrede niet bemerken.
!

Eerst heeft men hier een' hoofdzakelijken inhoud derOvereenftemming van de vier Evangelisten, in 66 hoofddeelen gefplitst. Deze hoofddeelen worden dan, met dei
woorden der Evangelisten, naar de Staten - overzetting ,
gegeven,en zoo,dat alles gebragt wordt tot é é n , in 6 6
gedeeld, verhaal, even als in de overzetting met zooge
noemde verzen; b. v. (om er een denkbeeld van te ge
ven) : Derde hoofddeel. V s . 1—21 is zoo als men Luc. II
leest;dan is Matth. II: 1—11 het 2a—32fte vers van dit
derde hoofdfluk. Hoe raoeijelijk is daardoor ||3e raadple
ging der Bijbelfche verhalen!
Voor eigenlijk gezegde Exegeten of Theologanten is dit
zoo lang reeds bereid geregt van nog minder waarde dan
mosterd na den maaltijd. Zij mogen maar eens even oordeelen. Lucas volgt meer de tijdsorde, volgens H A A C K .
Op de Pcaschfcesten, bij Joannes vermeld, wordt geene
aanmerking genomen ; en wien is het, zelfs al ware het
van Uooren zeggen, niet bekend, dat deze het belangrijk fte tijdmerk opleveren ? De Bergrede, Matth. V — V I I ,
en de redevoering, door Lucas opgeteekend, H. VI: 20
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e z v . , zijn in elkander ingevoegd. Luc. XIII: 18—21 is
te zelfder ure als Matth, XIII: 3 1 , 32 gefproken, ezv.
ezv. Want waar zou het heen, zoo wy ook van de onbeftaanbaarheid van het eene met een ander gezegde bewijzen wilden aanvoeren ?
D o c h , wij hebben ons bij den titel, die het oogmerk
dezes boeks opgeeft, nader kenbaar uit de voorrede,
vooral te bepalen. Het zal een leesboek voor godsdienflige huisgezinnen zijn, met eenige aanteekeningen voor
mingeoefenden?
Tot ftichting, zoo als men het noemt, of praktikaal
gebruik , is niet ééne aanmerking voor godsdienflige huisgezinnen !!
Nu j a , eenige aanteekeningen vindt men dan ook. Men
leest verfcheidene bladzijden achtereen, zonder iets te ontmoeten ter opheldering, en had het alzoo even goed, ja
veel beter, in zijnen huis- en hand -Bijbel kunnen lezen.
Op vele belangrijke plaatfen, waar de mingeoefende volftrekt iets tot opheldering wachten mogt, is niet één
woord. Waarom? Hoort dereden! H A A C K z e g t , hij
heeft die aanmerkingen weggelaten, „ o m hierdoor meer
algemeen nuttig te zijn voor mingeoefende», die zijn werk
als een huisboek voor godsdienflige huisgezinnen gelieven
te lezen." Verftaat ge 't n u , Lezers ? Recenfent niet.
Dat 's hem nu eens al te Hooggeleerd. — Die aanteekeningen nu voor mingeoefenden, die dan toch in dit huisboek voor huisgezinnen zijn, van welk allooi zijn die ?
en waartoe dienen zij?Zij kunnen den lezer,zoo hij wil,
overtuigen, dat de Profesfor,van zijn leven,ook letters
gegeten heeft; maar anders heeft hij er niet veel aan. Dikwijls moet hij in de war geraken, door verkeerde aanhalingen , onverftaanbare volzinnen, en wat niet al ? Wat
raakt den mingeoefenden, wien men zoo veel onthoudt,
die uitweiding over de befchrijving, Luc. I I ; over de
tijdsbepaling voor de komst der Magen bij Maria ; over de
gefladitregtsters, ezv. ezv ? Wat weet htj van M A ( C ) K J

N ï G (tl) T j N E W C O M f l ) E , H A U B E R , W O L F 1 U &
G L O S s i u s ( O L A s s i u s ) en andere geleerden,
imi
%

welke hij gewezen wordt ? V A N . H A M E L S V E L D , et}
cjie heette en was toch ook Hoogleeraar, en is , door zijne aanmerkingen, in zoo menig huisgezin (Recenfent weet
dat uit eigene ervaring) zoo bekend en nuttig tevens ,
wordt niet eenmaal genoemd! Men moet zich niet te zeer
verwonderen.
Één proefje uit de rioodige aanteekeningen ! O.p Matth.
XIII: 3 3 en Lus, XIII; 2 9 , of, zoo als het in dit Evangeliënboek i s , Hoofddeel of Haack XX: vs. 1 4 , ftaat:
„ Het zuurdeeg kan het bederf in de leer niet beteekenen:
1?. liet zuurdeeg wordt piet jn het meel gedaan, om
fret te bederven.
fi'o. Men kan niet zeggen, dat die (welke.?) valfche leer
de geheele kerk heeft bedorven.
3 ? . Men kan het koningrijk-Gods niet bij iets vergelijken , dat de geheele kerk bederven zoude, want
4°. Dan zou het koningrijk Gods de verdervende leerzijn, die de geheele kerk: verderven zqude,
5 . g n de drie maten gezuurd -of zuur geworden meel
de ware kerk beteekengn,
6°. Nimmer kan eene valfche en verderfelijke leer, die
het koningrijk Gods bederven zoude, het koningrijk Gods
genaamd worden,"
En nu geen woord meer , want men mogt kwalijk worden. Of Js men verlekkerd op zoodanigen kost, men ga
paar den uitgever, zoo het werk nog niet is uitverkocht,
waarvan wij de fchuld niet willen hebben. Wij prijzen
ander zielevpedfel aan voor godsdienflige huisgezinnen.
Hoe onfchatbaar veel hebben die aan B E R C E I S ' S Gedenkwaardigheden uit het Leven yan Jezus, met de aan?
rnerkingen van een' anderen Hoogleera,ar verrijkt, die, al
ware het alleen daardoor, maar dpor hoe veel nog daarenboven , leven en werken en gezegend worden z a l , zoo
Jang er godedienftige huisgezinnen in Nederland beftaan l
Wie noemt hier H E R I N G A niet ? En voor mingeoefen
den, die tevens mingegoeden zjjn, is, pp andere wijz,e ge-?
no eg gezorgd.
Van wijlen Prof, U A A C K fpijt het ons zoo zeeï niet*
0
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dat we over dit boek zoo oordeelen moeten. De man is
thans boven alle kwade luim verheven. Wij hebben hem
niet dan van aanzien en gerucht gekend, en beoordeelen
niet hem, maar zijn boek. Maar van zijne Erven fpijt het
o n s , dat zij zulk een broddelwerk uit 's mans nalatenfchap
ter markt brengen. Zij hebben geeif onpartijdigen of anders bevoegden Executeur gebruikt. Enfin, het boek is
jn de wereld. Recenfent zet het op zijne boekenplank,
nog vóór V A N W I L L E S , omdat het ouder i s ; en d^dp
hebbe het rust}

Over den invloed van het Christendom op de ontwikkeling van liet menfchelijke Ge/Jacht. Naar het' Hoogduitsch van J . A . H . T I T T M A N N , Hoogleeraar in
de Godgeleerdheid te Leipzig, door c . j . F, C R A M E R
V O N B A U M G A R T E N , Predikant
te Mid-,
volde. Te 's Grayenhage, lij de Wed. J. Ajlart. 1 8 2 4 .
In gr- 8vo. 201 Bl, ƒ

2-29»

w
ij zouden onze lezers mompen, bijaldien wij hen
niet waarfchuwden, dat zij dit gefchrift niet v l u g t i g ,
noch met overhaasting, maar met gezetten ernst en bedaard nadenken behooren te lezen; maar niet minder zouden wij hen mompen, zoo wij hen niet verzekerden, dat
zich echter niemand hunner deze moeite zal beklagen,
daar uit hetzelve veel te leeren i s , en het, ons althans ,
menig nieuw inzigt opende. (Wij gebruiken opzettelijk
het min gewone woord mompen, omdat het hier een- en
andermaal voorkomt, en wij bij hetzelve onzen W E I L A N D moesten nafiaan, die ons dan ook bevestigde in
onze meening, dat het zoo veel als bedriegen beteekenen
moet, Dit echter in het voorbijgaan. Voor het overige
vonden wij geene onduidelijke woorden; hoewel ons de
ftijl voorkwam, hier en daar, niet gemakkelijk te zijn,
zoodat wij wel eens eenen en anderen volzin bij herhaling
moesten lezen.)
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J. A . H .

T I T T

M A N N

Het ftukje maakt een gedeelte uit van den letterkundi
gen eeikrans, dien de drie zonen van den beroemden
c . c. T I T T M A N N hunnen vader op zijne vijftigjarige
ambtsbediening aanboden. Het droeg de goedkeuring weg
van onzen waardigen H , M U N T I N G H E , en werd in de
Bijdragen tot de Godgeleerde Wetenfchappen met groo
ten lof aangemeld, waar men echter nog enkele gefchied
kundige daadzaken, ter opheldering en verduidelijking, bij
hetzelve verlangde. Deze wensch vond de kundige Ver
taler gegrond; het werkje werd onder zijne hand uitge
breider ; hij vertaalde niet letterlijk, maar heeft echter
al het oorfpronkelijke behouden. Hij verlangde ook nog
wel iets in het werk over de perfoonlijkheid van den Zoon
van G o d , als Leeraar,, Verlosfer en Zaligmaker, daar
in het echt Evangelisch denkbeeld van den C H R I S T U S
c o D S veel gevonden wordt, waardoor zedelijke en gees •
telijke vorming en volmaking bevorderd w e r d , en ook
alsnog bevorderd wordt, én hij hoopt zijne denkbeelden
hieromtrent in het vervolg nog wel eens te ontwikkelen,
Naar die ontwikkeling zijn wij nieuwsgierig. Maar ne
men wij het werk zoo als wij 't nu ontvangen.
De Inleiding wenkt op de Goddelijkheid van het Chris
tendom , hetwelk hier enkel vaorwerpelifk befchouwd
wordt, en alzoo in zekeren zin onafhankelijk van des
zelfs betrachting. Men moet er niet door verftaan de
leer van Jezus (die dan dikwijls nog bekrompen behan
deld wordt, hoezeer dezelve door de Hervorming gezui
verd i s ) ; maar eigenlijk beftaat het Christendom in de
zaliging der menfchen, en wordt in den Bijbel het Ka*
tiingrijk der Hemelen genoemd. Dan vervalt ook de vrees
voor deszelfs val.
Om nu den invloed van hetzelve op de ontwikkeling en
volmaking van het menfchelijk gedacht te doen kennen ,
wordt de ifte Afdeeling toegewijd aan de befchouwing
van het menfchelijk geflacht vóór Christus. Over het al
of niet- zalig worden der vroegere menfchen is hier geeno
fprake. De,kennis van juist alle volken is hier niet noo
dig ; die van Grieken en Romeinen , al is dezelve dan ook
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al niet geheel volledig, zal voldoende zijn. Na dit voor
at' te hebben aangewezen, is nu de befchouwing zelve
drieledig. Zij betreft, 1) de volken (in hunne betrekking
jegens elkander), a) de ftaten (wat hunnen inwendiger*
toeftand betreft), en 3 ) de menfchen (afzonderlijk, jjj
iederen ftaat).
De ade Afdeeling wijst de gunftige verandering, in dit
driederlei opzigt, door het Christendom , aan. Het ont
wikkelt het mensehdom tot volkomenheid, door deszelfs
eigendommelijke leer van zonde en zondigheid, — het
oogpunt, waaruit het dit leven befchouwen doet, en
aan hetzelve waarde hecht, — den ootmoed, waardoor
het tot volmaking leidt, — de genade, — en de eeuwi
ge beitemming van den menseh. Het geloof (een beginfel, geheel aan het Christendom eigen) , genade , de bron
der deugd, waardoor het tegen het Jodendom overftaat,
en ook tegen het Heidendom, meer nog dan door de er
kentenis van de eenheid Gods. De betrekkingen des wei
delijken levens ondervonden den invloed van het Chris
tendom, daar het de waarde en beitemming van den menseh,
leert, hunne gelijkheid handhaaft, en hen door den band
der liefde verbindt.
Zoo moet het Christendom invloed hebben op de men
fchen, door de vernietiging van den flavenftand, verhef
fing van het vrouwelijk gedacht, en matiging van het va
derlijk gezag. Op de flaten, door de bepaling van de
regten en pligten van Vorften en onderdanen. Op de
volken, door wederzijdfche belangftelling en behartiging
yan elkanders belang.
Eindelijk doot het Christendom dit ook door het denk
beeld van eene Goddelijke Openbaring, geheel anders dan
dat, hetwelk men had vóór den tijd van Christus, en
liooger gewijzigd en veredeld boven dat van den Jood.
De Kerk , eene inrigting, door het Christendom daargefteld, moet den uitgebreidften invloed hebben ter /vol
making.
De 3de Afdeeling bevat dc tockamst. Deze is bemoe
digend. Het Christendom is eene fhndhoudende inrig-
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ting, van Goddelijken oorfprong, en die altijd moet voortwerken. Geen ongeloof, bijgeloof of 'zedeloosheid kan
deze inrigting doen vallen. Al ging het Chrisfendom-dan
ook hier of daar, ja zelfs in geheel Europa verloren,
voor het menschdom houdt het echter ftand, en zal het
Gods doel bereiken.
Wij durven den lezer leerzaam genoegen beloven, ver*
hooging en veredeling van zijne waardering van het Christendom , e n , ook bij de woelingen van den tegenwoordigen tijd, gerustheid en troost.

De Bijbel eene bron van Goddelijk onderwijs voor den
Mensch in zijne dagekjkfche levensbetrekkingen.' Door
Vrouwe A. O C K E R S E , Wed. K L E Y N . / / Deeltjes.
In 's Gravenhage, bij de Wed. J. Allart. 1824, 25.
In iimo. Te zamen VIII, 518 Bl. f 3- j
-Blijkens het zeer pieus gefielde Voorberigt, heeft da
Weduwe K L E Y N aan de Weduwe A L L A R T een' dienst
gedaan met dit gefchrift. D e z e , namelijk, verzocht gene
tot het fchrijven van een Bijbelsch Huisboekje, tot onderwijs en troost in het dagelijksch leven, voor alle Handen , waarin de onkundige, afgedwaalde en onder fmart
gebukt gaande mensch, bij zijne zwakheden en zondige
bedrijven, bij zijne zorgen en wederwaardigheden, uit de
rijkfte bron, te zijner leering en vertroosting, zijnen
dierbaren Bijbel, onderwezen, opgebeurd, vertroost, en
tot geloof en vertrouwen op God en onzen Heer Jezus
Christus geleid, en de meergevorderde Christen daarin
opgebouwd en verflerkt wierd. Wij gaven hier, opzettelijk , der Schrijf fiers eigene woorden, die ons op het
flahdpunt plaatfen moeten, vanwaar wij hare voldoening
aan den wensch der TJïtgeeffter hebben te befchouwen.
Gaarne vereeren wij, en met blijdfchap, zulke vrome
gezindheden , en uitlatingen, en oogmerken, en betuigen
daarenboven, dat het met onzen aard flrijdig i s , tot deH,
lof onzer Christen-zusters niet vaardig te zijn; voorts»
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dat wij de moeijelijkheid, o m , bij zoo grooten voorraad
van godsdienflige huis- en handboeken, zich nieuwe
verdienden te verwerven, te meer gevoelden, naarmate
wij nadachten op hetgeen van de Schrijffler verlangd w e r d ,
en over hen , voor welken dit werd begeerd j e n , ein
delijk, dat. wij zeer goedkeurden het gevoel der Schrijf
fler , dat, bij de vrees, dat de van haar verlangde taaie
te zwaar zijn zoude, echter zich over die zwarigheid
heenzettede, niet alleen door hare ingenomenheid met zoo
danig werk, maar ook door hare bede tot God en hare
hoop op Zijne genade. Doch het is ook even daarom,
dat ons dit gefchrift te meer tegenviel, en wij eene gansch
andere behandeling hadden gewacht van zulk eene taak.
N i e t , dat wij dit werkje onnuttig achten}" dat is er
zoo verre van daan, dat wij zelve e r , met genoegen, in
ons huisgezin gebruik, en e r , met gelijk genoegen, een
gefchenk van gemaakt hebben. De overfchrijving van de
ruim dertig onderwerpen, die "den inhoud uitmaken,
zoude van de belangrijkheid van dien inhoud onze lezers,
die ook van eene Vrouw van dien naam niets gemeens
verwachten, overtuigen. D o c h , tot die overfchrijving
ontbreekt ons de ruimte.
Wat dan ? Dit. Wij vonden hier gewigtige zaken met
eene al te ligte hand behandeld, en daardoor verloren zij
hare belangrijkheid. Wij vonden hier zoo veel oppervlak
kigs , en — de titel deed dit reeds vreezen — bij vaak
groote uitvoerigheid zoo weinig, zoo veel eenvoudigs,
wat tot platheid en pleonasme werd-, en zoo veel uit den
Bijbel zeiven en de aanmerkingen van V A N B E U P A L M
afgefchreven, dat w i j , bij alle onze erkentenis, dat het
geen wij lazen waar was en goed, toeh onwillekeurig
vroegen, of het noodig. ware, op eene zoo gemakkelijke
wijze het legio der boeken,, met name der godsdienflige
en bijbelfche huis- en handboeken, te vermeerderen ; e n ,
tot onze fpijt, wisten we deze vraag ons niet voldoende
te beantwoorden. — Nog eene aanmerking maken wij j
dat, namelijk , de Schrijffler al te weinig uit het Nieuwe
Verbond de floffe tot onderhoud van hare lezers ontleend
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heeft, e n , hier en daar, andere, dan de gebezigde plaat
fen uit het Oude Verbond, haar beter zouden gediend
hebben. — Op de taal, vooral op den ftijl (voor den on
kundigen was dit gefchrift uitdrukkelijk beftemd) viel ook
nog al wat aan te merken,en op den toon der ingevoeg
de of bciluitende verzen , waaronder er zijn , die zich maar
weinig boven een behoorlijk proza verheffen. D a n , wij
zijn geene nugarum fectatOres, en ontraden zelfs aan de
Schrijffter geenszins, dat zij nog een derde deeltje laat
volgen.
Zoo is ons oordeel, efi teil bewijze diehë, kortheids
halve , flechts de aanhaling der bladzijden, op welke wij
vooral de Schrijffter zelve opmerkzaam maken. Wij noe
men (uit het eerfte deeltje) bl. j6; bl. 23 de overgefchrévene historie van Samuel; die bijbelfche historiën, welke,
bl. 5 0 ezv. , t o t een woord tot het hart der kinderen dié
nen ; de leemte en ledigheid ih het vertoog óver het raad
plegen met God; •— maar n e e n , wij noemen niets meer. Wij
hebben met eene Vrouwe te doen, en zij moet ons niet
voor indiscreet houden. Zij zelve weet n u , dat Wij meéf
eigens, minder omffags, minder oppervlakkigheids, meer
zaken, en een' anderen toon voor het hait verlangen, en
vooral ook andere versjes , dan D . I , bl. 141 , 1 7 6 , voor
komen. Wat fteken bij d é , elders aangehaalde , fchoöne,
kernvolle dichtfpraak die vrome rijmpjes af!

Verhandeling

over de Kinderpokken,

MASSES A THÖESSINK,

door E . j . T H O«

A . L . M. & Med.

Dr.,

Hoogleeraar in de Geneeskundige Faculteit aan dë
Univerfttcit te Groningen, enz. enz.' Te Groningeni,
foj'W. Wouters. 1824. In gr* 8vo. VI en 2TsBl.fi40.
D e z e V e r h a n d e l j n g is een vervolg op de Waarnemingen
omtrent de Ziekten in het Nofocomium Clinicum te Gro
ningen van dezelfde arbeidzame hand. Verfchillende ré
denen verhinderden o n s , reeds vroeger van dezelve mel
ding te maken en onze late aankondiging zoude ons nog
}
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meer leed doen, zoo wij niet op goede gronden mogten
vooronderiTellen, dat de geachte naam des Schrijvers ook.
dezen arbeid bij onze vaderlandfche kunstgenooten tot
eene genoegzame aanbeveling verftrekt had. Voor hen,
die het werkje nog niet kennen of bezitten, (en dit getal
z a l , vertrouwen w i j , gering zijn) achten wij een kort
verflag voldoende.
De Epidemie van pokken, die zich in de jaren 1800
en 1801 in Groningen vertoonde, ontftond onder eene
heerfchende rheumatisch-gastrifche conflitutie, welke oolï
de verzeilende koorts kenmerkte. Van de gevallen, in
de voor ons liggende Verhandeling opgeteekend , betreft
het eerfte geregelde discrete pokken. Het tweede , waarin zich pokken openbaarden in het laatfte tijdperk der
zwangerfchap , had eene ongelukkige uitkomst, welke nog
te eerder te vreezen w a s , Omdat, behalve zwangerfchap,
de pokziekte door de catarrhale complicatie nog merkelijk
verzwaard werd. In het derde geval waren de pokken
vereenigd met eene febris pituitofa catarrhalis. Het vierde geval behelst de vereeniging van de ziekte met eene
fcrofuleuze ongefteldheid. Het vijfde betreft vüriolae confluent cs, waarbij de koorts het karakter eener neryofo-putrida aannam.
Na de opgave dezer gevallen , waarbij de Schrijver zijroe opmerkingen mededeelt, volgt nu eene befchrijving
van het meest geregeld beloop der pokken , en daarop die
yan derzelver eomplicatiën, en wel vooreerst de ontfte.
kingachtige; ten tweede de gastrifche , vooral in den z o mer , en in den herfst, bij heerfchende galkoortfen op te
merken; ten derde de vereeniging der ziekte met febris
pituitofa ; ten vierde die met zinkingkoorts; ten vijfde de
variolae neryofae (de Schrijver fchijnt hier vooral de complicatie met de nervofa lenta op het oog te hebben); ten
zesde de verbinding met rotkoorts (zeer juist onderfcheidt
de Hoogleeraar die rotkoorts, welke uit eene febris in*
flammatoria ontftaat, van die, welke reeds van den aanvang af putride i s ) ; ten zevende, eindelijk, wordt nog
gewag gemaakt van den invloed van leeftijd, plaatfelijke

384R.J.T H O M A S S E N A T H U E S S I N K,VERHANDELING.

ontftekingen enz. op de pokziekte. Belangrijk is 't geert
wij verder omtrent de gevolgen en naziekten der pokken
aantreffen.
De febris variolofa fine variolis houdt de
Heer T H Ü E S S I N K voor een' hoogst zeldzaam verfchijnf e l , en die van S Y D E N H A M voor eene gelijktijdig heer
fchende rotkoorts. Inwendige pokken heeft hij bij de lijk
openingen niet kunnen beipeuren. Betreffende de waarne
mingen van pokken bij ongeborenen, is de Schrijver van
oordeel, dat men dezelve dikwijls met den pemphigu!
neonatorum verward heeft*
Bij de behandeling vertoeft de Hooggeleerde Schrijver
het langst. Het openen der pokken in het tijdperk der
fuppuratie wordt te regt j op goede gronden, afgekeurd.
Omtrent het opium , door S Y D E N H A M in dit tijdperk
bij confluente pokken zoo zeer aangeprezen, vindt men
hier nuttige herinneringen. Ook 't geen men aantreft aan
gaande de behandeling der complicatiën en naziekten is allezins def betrachting en overweging onzer landgenoöten i
die met de fchriften van B U R S E R I U S en van onze
Duitfche naburen onbekend zijn, waardrgj
Eindelijk fpreekt de Schrijver ook nog in 't bijzonder
over de Koepokken, en is van gevoelen, dat het wederkeeren van de ware pokken bij gevaccineerden grootendeels moet worden toegerchreven aan het geheel misluk
ken of niet vatten der inenting, en dat de gemodificeerde
pokken haren oorfprong verfchuldigd zijn aan eene ge
deeltelijke wegneming der vatbaarheid voor de pokken ^
veroorzaakt door eene onregelmatigheid in het beloop der
ziekte, welke den inenter, uit gebrek aan behoorlijke
kennis dezer toen geheel nieuwe ziekte , ontfnapt is. Met
velerlei belangrijke voorfchriften en vermaningen, dit on
derwerp betreffende, befluit de Hoogleeraar dit laatfle
deel zijner Waarnemingen, hetwelk w i j , in het belang
der wetenfehap, door hem met zoo veel ijver beoefend ^
niet hopen, dat het laatfle zijner fchriften zijn zak
1
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Leerboek der Gefegtelijke Geneeskunde; ioór Genees en
Régtskundigen. Door M M O L L , Doctor der Geneeskunde ; prdkitfèrend Qciiesshceï té Nif?riegert. IfiJa
Band (P). te Arnhem, bij D. K. Muller & Comp.
1825. In gr. m. 487 Bl. /" 5 - 58.
Of* dit Leerboek ook voor Regtskuridigen (Regtsgeleerden) gefchikt z'rj, is eene vraag, die Recehfeht niet gaaihé töéftémmerïd zoude beantwoorden j offchoöft' hij tévens de bijna onoverkomelijke zwarigheden erkeftf, dén zoodanigeh eeriig" juist denkbeeld v'art Gérégtélijkè Geneeskunde te geven. Voor Hét oVefigè' vfare liet wenfchélijk
geweest, dat de geleefde M O L L goedgevonden had, aan
zijri hóek meer öoffprohkelijkfiëid, al ware liet dan flechts
in den vorm ^ te geven, ê'n het minder' met biidiiên tè
overladen. Hoévéél achting Ree. oölc heeft voor de Üuitfchè Geleerden $ het is ef verre van daar!, dat hij zulk
èené daaflefie navolging van huhnë taal, ftudie èn fcbr'rjfwijze prrjsfélijk TKeüren zou. Elke natie heeft daaromtrent
haren eigen' aard, en veel is ef bij óns Nederlanders,
waarin onze -Duitfche broeders bij ons tér fëbolè konden
gaan.

Bijzonderheden over Japdn.
Door 1. T i é t i w è ' ï *
Uit het Engelsch. Mét gekleufde Platen naar japat
jfche Originelen, tide Deel. In sGrdvmhage
tij 1
Wedi J. Allart. 1825. In gr; 3vo. 264 Bl. f 4-50.
i
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Jt-'es té aangenamer was ons de uitgaaf v'Én het twee
öe deel der. erjzonder hedeff otfe? Japan, naarmate w»
fneei* gevreesd hadden, dat het eerfte deel géén' genoeg
zamen opgang zou maken, óm' in dé onkosten der uit
gave te voorzien'. Trouwens", ons N'edefldndsbh publie
fchijnt; voor een groot gedeelte, meef behagen te fcheppei.
in hét lezen van Romans, al zijn zij laf en rost de eer
aOEK'BESCH.' 1826. NO. J>.
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baarheid niet altijd overeenkomftig, zoo als eene groote menigte zijn , uit het naburig Duitschland tot ons overgebragt,
dan wel in grondige en oorfpronkelijke Nederlandfche werken , welke de menfchelijke driften minder vleijen, en
eenvoudige daadzaken behelzen. Bij het flot onzer aankondiging van het eerfte deel dezer Bijzonderheden hebben
wij de uitwerking van dien wanfmaak willen te keer gaan; en
wij verheugen o n s , dat onze wensch, bij die gelegenheid
geopenbaard niet is te leur gefield, dewijl de Uitgeeffter
de groote onkosten, tot zulk een werk vereischt, zich niet
zou getroost hebben, indien zij niet een genoegzaam debiet had kunnen berekenen. Zeer veel zijde gelooven wij
echter niet, dat z i j , vooralsnog, er bij fpinnen zal. Maar,
wij herhalen hetgeen wij de vorige reize verklaard hebben,
dit werk zal deszelfs Waarde behouden, wanneer vele Romans lang vergeten zuilen zijn.
Bij de aankondiging van het eerfte deel hebben wij onze verwondering te kennen gegeven ,dat de vertaling niet
uit het Fransch, maar uit het Engelsch "gefchied was.
Deze verwondering is niet verminderd, fedért wij het
Franfche werk zelve te zien hebben gekregen, voor hetwelk geplaatst, is het berigt, waarvan een uittrekfel voor
het eerfte deel der Nederduitfche vertaling is gegeven. In
dat Franfche berigt, dan, ftaat geen enkel woord van hetgeen ét Nederlandfche Vertaler in zijn Voorberigt bl.
XIII ftellig z e g t , met aanhaling der V en Vide bladz. van
het Franfche berigt,.dat dè Engelfche Vertaler' de verzameling van den Heer T I T S I N C H had weten magtig te
worBen. Dat gedeelte is letterlijk in het Nederduitsch,
bl. IV en V , overgenomen , alwaar de Heer N E P V E U
uitdrukkelijk z e g t , dat hij hooper werd van alle de tee*
keningen , fchilderyen en handfchriften in de Japanfche.
Nederduitfche, Franfche en Engelfche talen, Deze zaak
blijft ons dus zeer duister, en wij hadden gaarne gezien,
dat de Nederlandfche Uitgever dezelve in een Voorberigt
bjj het tweede deel opgehelderd had. Wij kunnen ondertusfchen den Nederlandfchek lezer verzekeren, dat en de
Nederduitfche en de Franfche uitgave , tot de afdrukken
?
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der platen zelve, zeer overeenkomen, en dat de orde,
welke in de Engelfche uitgave, volgens het Voorberigt
des Neder duit fchen Vertalers , bl. X V * plaats heeft, ook
in de Franfche gevonden wordt. Jammer is het, dat bi]
de Nederlandfche uitgave geene afzonderlijke en bijzondere opgaaf gevoegd is van den inhoud van ieder deel.
Achter de beide ftukken der Franfche uitgave is eene Table des matteres: mogelijk is er niets dergelijks inde Engelfche,
Wat voorts den inhoud betreft Van dit tweede deel,
het bevat, grootendeels, de geheime gedenkfehriftën Van de
Wezenlijke Keizers van Japan, Er zijn* namelijk, in Japan ook geestelijke Opperhoofden, die thans niets dan eene
fehaduw van hunne vorige grootheid behouden hebben,
zijnde zij bevorens, tot in het jaar . 1 1 8 5 , de eerfte Söuverein geweest $ en met eêne onbepaalde magt bekleed. —
Zeer belangrijk is hetgeen door den Heer T I T S I N B H van
de Japanfche regering alhier is medegedeeld. Het doet
ons, door daadzaken* den geest der Aziatifche en Oosterfche volken kennen* pit is ons in Vele bijzonderheden
gebleken * waarvan wij er ééne zullen aanvoeren, als hebbende eenige overeenkomst toet hetgeen een ieder uit de
Bijbelfche gefchiedenis Weet van een fpreekwoord, waardoor men uit eene merkwaardige daadzaak aanleiding nam
tot een algemeen gezegde* Dat de Koning S A ü L , b . v . ,
Zich- bij de kweekelingen der Profetenfeholen gevoegd had
In hunne godsdienflige gezangen, vond men bij de Israëlieten
z o o vreemd, dat mén daaruit een fpreekwoord ontleende *
om iemand aan te duiden , die zieh geheel anders, dan hij
gewoon w a s , vertoonde* Even zoo lezen w i j , bi* 5 * dat
de dood van eenen Keizer$ A R E D J E * die, eenige dagen
nadat hij zich door eenen moord meester van de regering
gemaakt had, zelf omkwam *, aanleiding gaf tot een fpteek*
wóórd: A K E D J Ë heeft drie dagen geregeerd, hetwelk
men-gebruikt van al wat, onverwacht, kort van düui* is.
Onder andere bijzonderheden heeft ons vooral getroffen, bl* joo env. ,dc befchrijving van eene allerverfchrikkelijkfte•• uitbarfting eens vuurbergs, waarvan de bijgeD d a
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voegde plaat eenig denkbeeld geven kan. — Dan , ons bellek verbiedt ons , meer van dit deel te zeggen, hetwelk
der aandachtige lezing overwaardig is.

Des Maledictions Romaines. Par B O O K S - N A B O N A G ,
Habitant Catholique des Pays-bas. Un petit mal pour
uu grand bien. V O L T . Epit. de Cofi-Sancta. Bruxelles, chez les Marchands de Nouveautés. Février

i8a<5. "8-v.o. 70 pag. a fr.
O n l a n g s werd te Brusfel bovengemeld geestig ftukje
uitgegeven, hetwelk wij van genoegzaam belang oordeelen.»
dat het ook in de Noordelijke Provinciën des Rijks bekend
worde. De Schrijver van hetzelve noemt zich een Ka*
tholyky en fchijnt wel tot de Napoleontifehe partij behoord te hebben; doch, thans in de Nederlanden wonende, is hij zeer ingenomen met het gematigd, wijs en
goed beftuur, waaronder wij in ons Vaderland mogen
leven. Hij tracht vooral zijne Kathoïijbe medeburgers te
overtuigen, dat zij voor de Godsdienst, welke zij belijden , geen gevaar of fchade te vreezen hebben, en zich
niet moeten laten vervaard maken, noch door de banvloeken en excommunicatiën van het Roomfche Hof, nóch
door de inblazingen der Ultramontaanfche Geestelijkheid,
die de Paufelijke Hierarchy weder ten troon zoeken te
verheffen, en de gewetens in flaaffche boeijen kluisteren.
Wij vinden in dit boekje (hetwelk wel voegt bij de Tablettes Romaines) eene zamenfpraak tusfchen den Schrijver en een' Inwoner van Brusfel, welke laatfte er doodbleek uitziet, e n , naar de reden hiervan gevraagd zijnde ,
verhaalt, dat hij geëxcommuniceerd is geworden. De ander
lacht hierom , en zoekt den beangften gerust te ftellen.- Deze
befchouwt de ftraf, hem opgelegd, als allerverfchrikkelijkst; want een geëxcommuniceerde, hetzij menseh of
beest, ligt onder den vloek. Tot {laving hiervan, dat
zelfs geen dier, hetwelk deze ftraf treft, leven kan, wordt
een vrij kluchtig voorbeeld uit la Somme des Saints bij-
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gebragt. Er werden , namelijk, in een klooster eenige geldftukken vermist. Men zocht den dader te ontdekken;
maar de pogingen hiertoe waren vruchteloos. De OpperIte van het klooster (die een Heilige was) vond eindelijk
een middel hiertoe uit. Men z o u , namelijk, den dief,
wie hij ook wezen mogt, excommuniceren. Uit de gevol
gen hiervan zoude weldra blijken, wie de fchuldige was.
Maar, tot aller verwondering, bleef een ieder volmaakt
wel. Ten laatfte, echter, kwam het uit, wie de dief
was. Eene Raaf! Dit arme beest begon zigtbaar te ver
mageren en te vervallen, weigerde het aangeboden voedf e l , en verftoorde, door zijn gekras, de rust der heilige
kloosterlingen; zoodat men al van voornemen was geweest,
om het dier te dooden. Toen men nu den fchuldigen ont
dekt had, was de vraag, hoe met den dief te handelen.
Men begreep, dat er onderfcheid is tusfchen de ziel van
eene Raaf en die van eenen Monnik, als misfende de eer
fte het liberum arbitrium ; (hoewel, voor het overige,
het verfchil wel niet zoo heel groot mag zijn.) Er werd
dan befloten, om het anathemaop te heffen, en, dit gefchied
zijnde, kreeg het beest terftond deszelfs vrolijkheid terug.
De Schrijver- fpot hiermede, en zoekt den beangften
Brusfelaar de dwaasheid te beduiden, om aan zulke fprookjes geloof te hechten. Na eene kleine woprdenwisfeling
over het gefchiedkundig gezag en het geloof aan wonde
ren , (welke echter wat los is) toont hij aan, dat, blij
kens de ervaring, de door de Roomfche Kerk gebenedijde
Landen en de flechtfte en de ongelukkigfte zijn, terwijl
die, welke door geëxcommuniceerde Protestantfche ketters
worden bewoond, over het geheel genomen, beter en
welvarender zijn. Men zal zich herinneren, dat de geleer
de c. V I L L E R S , in zijn voortreffelijk werk, (welks
vernieuwde lezing wij in onze dagen ernftig aanprijzen)
Proeve over den geest en invloed der Kerkelijke Hervor
ming van L U T H E R , die Zelfde vergelijking gemaakt
heeft. De tegenftelling, welke in dit ftukje voorkomt, is
meer luimig, en gaat tot den tegenwoordigen tijd. De
Schrijver eindigt dit zijn betoog met den uitroep : „ Ge«

lukkig het L a n d , waarin de zegeningen nationaal zijn en
de yloekfpraken ileehts van buiten komen ! " —- De te v o 
ren over zijne excommunicatie zoo beangfte m a n , door
d§ze daadzaken tot andere gedachten gekomen, betuigt
h i e r o p , dat hij een Protestant wii w o r d e n ; doch de an
der ontraadt hem d i t , want hij k a n , zonder aan het Paulelijk gezag zich flaafs te onderwerpen, wel een Roomschfcuholijk blijven. Dit komt ons echter bezwaarlijk v o o r :
Kathqlijk, j a ; maar Roomschkatholijk zal moeijelijk zijn,
T e n b e t o o g e , dat men zeer wel bij de Kerkleer blijven
kan , zonder in alles zulk een hoog gezag aan Romes O p perbisfehop toe te kennen , beroept zich de Schrijver op de
voorbeelden van h e n , die de regten der Gallikaanfche Kerk
tegen den Paufelijken Stoel hebben gehandhaafd. — Het
veiligst i s , om zich niet te ftoren aan hetgeen zulke Ultramontaanfche Geestelijken zich aanmatigen, en zich te
zegenen, dat men woont in een zoo gelukkig L a n d , als
het Rijk der Nederlanden i s , waarin door wijze inftellingen de voortduring van het goede, hetwelk men daar
thans geniet, ook voor de toekomst wordt verzekerd. —
Het gefprek krijgt hierop eene andere w e n d i n g , en loopt
verder over het onlangs opgerigte Collegium Phil of ophi
euw , welks Richting en als zeer regtmatig en als onge
meen heilzaam door den Schrijver wordt verdedigd, de
wijl de wetenfchappen, daarin onderwezen, niet tot de
eigenlijke Theologifche b e h o o r e n , en deze inrigting meest
gefchikt i s , om bekwamer Godgeleerden en Predikers te
Vormen, dan de Lenvenfche, Itaiiaanfche en Spaanfche
Ivfonniken zijn. Dit alles wordt befloten met eene vernuf
tige voorftelling van zulk een' V o r s t , die verdient le meiU
leur des Rois genaamd te w o r d e n , welke titel de Schrij
ver erkent, dat aan onzen uitmuntenden Koning met regt
toekomt.
Wij kunnen niet ontveinzen, dit geestig ftukje, over
het geheel genomen, met genoegen gelezen te hebben.
Menige trek van domheid,' waarover men lagchen, en van
boosheid, waarover men zich bedroeven m o e t , wordt in
hetzelve fel terp genoeg ten toon gefield. Mogten alle on»
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ze landgenooten, tot welke godsdienflige gezindte zij ook
behooren, befefFen,-hoê groot de voorregten zijn, die wij
iff"ons Vaderland genieten, dat ieder naar de overtuiging
van zijn yerfland en het gevoel van zijn hart God kan dienen', gelijk hij meent verpligt. te wezen; dat elk erkeiid
Kerkgenootfchap bij deszelfs regten wordt gehandhaafd.!
Moeten onze Katbolijkemedebroeders inzonderheid waarderen .de goede zorg van eenen Protestantfchen Koning,
die, zonder zich in te laten met de Leer der Kerk, waar-?
toe zij behooren, wat in zijn vermogen is zoekt toe tebrengen , om te beletten, dat geene zulke ellendige voorwerpen de Leeraars en'Leidslieden der Gemeente worden,
als velen vaïl die Misfionarisfen zijn , die door hunne zot>
temijen de heilige Godsdienst aan befpotting blbötflellen,
gelijk wij vóór eenigen tijd hiervan nog een flaakje lazen
in de Allgemeine Kirchenzeitung: %tn Misfionaris , irt
Frankrijk, over de Protestanten fprekende, zeide: „ H e t
„ is niet té ontkennen, dat zij grootendeels gefchikte en
„ brave menfehen zijn. Maar j van waar komt dit? B e
„ reden hiervan i s , omdat zij niet, gelijk wij Katholij„ k e n , zijn blootgefleld aan de verzoekingen des Dut„ veis, dewijl die weet, dat zij allen toch van zelf In
„ zijne handen vallen zullen."

P. c, H O O F T ' S Nederlandfche Historiën, met Aanteekeningen en Ophelderingen van de Hoogléeraren M . S I E G E N -

te Leyden , A , S I M O N S
Utrecht ,en j . p . V A N
C A P P E L L E , te Amflerdam. Met Platen. Vide ta Ftiïfle
Deel. 1823, 1814. Te Amflerdam, bij], van der Hey. en
•Zoon. Jn gr. Ma. Te zamen iop3 Bl./jj-.go.
•
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de v i j f eerfte deelen ,dezes werks gaven wij voorheen
Verflag. Thans mogen wij de drie waardige^ mannen geluk
wenfehen met de voltooijing van hunnen vlijcïgem. en naauw?
keurigen arbeid, die hun op dep dank hunner landgenooten
c e u e duurzame aanfpraak geefc. Zoo t o c h is hun e e n febat
geopend' van; voortreffelijke wetenfebap ïanders :voor v e l e n
«f Hioeijelijk' verkrijgbaar, of niec bruikbaar genoog. Zoo
y
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fpreekc dg groote Gefchiedfchrijyer, eeuwen na den d o o d ,
die hein dit meescerftuk de$d afbreken, tot de nakomeling,
fchap, en zij veruaar, ,gn vereert h ern. Immers de aanteeke*
njpgen onder den tekst ftrekken, ook in deze deelen overvloedig £fbmtijds zelfs overtollig) ter verheldering der verouderde woorden en zegswijzen; én zoo wordt dit werk niét;
alleen voor den beoefenaar der gefchiedenis zijn? vaderlands , maar ook voor den beoefenaar van de Nederlandfche
taal, en yan den ftijl, een hoogstfcbatbaar. gefchenk. Het
uitvoerige Register, van het porfpronkelijke werk wordt, daar?
enboven, flpgevqigd dpor $ene 4lpha,betifch? Lijst def 4Mteekeningev., d j e , hoezeer nog voor aanvullingen yatbaar,
echter hoqgstgemakkelijk i s , en getuigenis geefjt, dat zich
de bearbeiders van dit werk geene moeite ontzegd hebben ,.
om het aan hun oogmerk te doen beantwoorden. N u , dat
bewijst fjaggnoeg elk^ bladzijde, Laat ons een paar aanteekeningen, zoo aïs zij ons ontmoeten, overnemen; want het
werk 'ael've van H o o F T , ; gelaten zoo ak het was, behoeft
geene vermelding.
'
*
„ Regtzinnig. Dit woord, meestal in eene godgeleerde be*
teekenis' gebezigd, is hier ( V I , 88) wel zoo goed als regt.,
fchape.n.' Men behoorde bet vqn onzen Schrijver over te ne*
men, fer onderfcheiding van h e n , die het noch p e t hun y a derland, noch met den Koning wel meenen."
„ Vaddigheid (vadzigheid) lafhartigheid, traagheid, van
het oude vadden, verwelken, kwijnen, Vodde is yan di$
woordi afkom (lig."
„ Zij fcbikken, zorgen, beijveren zich, Voorts, is het
kennelijk'j dat de tegenwoordige tijd in dit werkwoord, gelijk,
dergelijke, in de volgende, door H O O F T gebruikt, ( V I I ,
1 7 9 ) opzettelijk gekozen i s , om den fpoed te kennen te geven. Alle» wordt daardoor levendiger yoorgefteld, en krach»
f

?

1

4
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dommige aanmerkingen op de eigenheden van H O O F T ' S
ftijl waarfchuwen tegen de navolging van deszelfs gebreken;
en" die behoort njet minder dan de'ophelderingen, tot de verdienden yan dit werk. Andere, aanteekeningen zün van een,*
gèfchiedkunjigen aard.
De platen in deze deelen^ vrij grof van gtavure, ftellen d«
vraag der Prinfeg van Parma aan w I L L E m I voors „ wie
die menseh met dat kwade uitzigt w»s ï " (de moordenaar de*
Vorfien); bet - ujfsgeyaar. van den Graaf van Nieuwenaar te
r
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Nyifiegen; de ftand vastigheid van Hopman

S P L I N T E R , ert
de HoUandfche vromigheid van den Burgemeester o.o 0 M.
Mogt nu maar dit werk dien lezeren, voor welke het be*
fterad is, in handen komen, en in onze Nederlandfche jeugd
het Nederlandfche karakter door deszelfs lezing, Ee gelijk
met de liefde voor het vaderland en onze fchoone taal, g e .
vestigd worden! Hoe het z i j , wij verheugen ons in het be.
zit van dezen fchat, en- danken de voortreffelijke Hoogleer-s
aren.vöor hunne edele bezigheid,

Historia Graecorum et Romanorum Literaria, In ufum jiu;
ventutis concinnavit H E N R I ' C U S W E Y T J N G H , PhilTheor. Mag. et Lit. Hum. Doctor, Gymnafti Oampenfts Reetor,

Editio fecunda, auetior et emendatior. Delphis Batavorum
apud Viduam J. Allart, 1825, oct, tas,}. XII et 296 pagg,
ƒ 2 - 99.
" V a n de eerfte uitgave van dit voortreffelijk werkje,in j8aa
verfchenen, hebben wij , in dit Maandwerk, voor Nov, 1823,
een welverdiend loffelijk verflag gegeven, hetwelk wij gelooven, dit bet zijne heeft toegebragt tot deszelfs meerdere bekendwording eu verfpreidirjg, en alzoo tot de fpoediger verfchijning dezer nieuwe uitgave, welke wij dachten, dat het»
zelve meer, dan ééne, hebben zon, althans, naar ons oordeel, verdiende. Ook nu, gelijk te voren, hebben wij e r ,
elders, nog geene aankondiging van vernomen, waarfchijnlijk
omdat men het ook nu aan de redactie der Maandwerken niet
gezonden heeft, Ditmaal willen wij echter, omtrent het öuk
voerhanden, nog berigten, dat het auetior et emendatior niet
te vergeefs op den titel ftaat, Want niet alleen zijn de drukfouten verbeterd, is de ftijl, fchoon reeds goed, nog nader
befchaafd, en zijn, in den tekst, doorgaans nuttige veranderingen en verfchikkingen gemaakt en aanmerkelijke bijvoegfels ingevlochten, (men vergelijke, bij voorbeeld, Part. I.
Sect, IV. §. 6 env. van deze met de vorige Uitgave, en
Sect. V. §. 4: enz.) maar ook zijn er thans Registers, of
Naamlijsten, zoo van de oude, als latere Schrijvers, aangehecht, Wij hebben ec|ter opgemerkt, dat de laatfte Inden
verre af is van volledig te zijn. Behalve vele anderen , is er b. v,
van B R u G K E R,u s niet gewaagd,zoo min als, in den tekst.
van 4e uitgebreidere Historia Phikfophica van dezen , waarop
wij voorheen opmerkzaam gemaakt hadden Maar meer heeft
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ons verwonderd, dat de geleerde Schrijver ons v e r l a n g e n ,
o m , bij eene nieuwe uitgaaf, o o k , ten dienfte van Godgel e e r d e n , gewagi te maken van de Griekfehe Vertalingen van
h e t Oude, en de Schrijvers van het Nieuwe Verbond en
derzelver voorname u i t g a v e n , op bladz. 38 daarmede beantwoordt , d a t h i j S H R Y S Q S T O M U S , G R E G 0 R 1 U S N A Z I '
A N Z E H U S en B A S I L tv s M A G N u s daarom alleen genoemd
b e e f t , omdat zij onderde wel/prekende Redenaars b e h o o r e n ;

maar dat de overige zoogenoemde Kerkvaders, als-die de Godgeleerdheid behandelen , verre buiten zijn bellek liggen. D i t ,
d u n k t ons, is verre van een voldoend antwoord. De gewijde

Schrijvers zijn geene Kerkvaders.

Ook begrijpen wij niet,

b o e -het buiten het beftek eens w e r k s , d a t , volgens zijnen

titel, verflag doet wachten van alle Griekfehe en Latijnfche
Schrijvers , liggen k a n , te gewagen van de Schrijvers der
Griekfehe . Vertalingen van het O u d e , of de oorfpronkelijk
Griekfehe Schrijvers van het Nieuwe Verbond. Zoo begreep
h e t j o . A L B . F A B R I C I U S , in zijne Bibliotheca Graeca,
niet', gelijk wij voorheen hebben opgemerkt. Zouden de g e .
wijde Schrijvers hier verbannen moeten w o r d e n , omdat zij
geene oorfprookelijke Grieken waren? Maar onder welken titel komen P L A V I U S J O S E P H U S en P H I L O D E J O O D
hier dan voor ? Hoe hangt daarenboven (ten aanzien der Griekfehe Kerkvaders) met het gemelde te z a m e n , d a t , onder de
Latijnen, van T E R T U L L I A N U s , M I N U C I U S F E L I X ,
1

e Y P R i A N U S , A R N O B I U S , L A C T A N T I U S , H I L A R 1 U S,

en A U G U S T i N U S berigt
gegeven w o r d t ? Hebben dezen dan. ook de Godgeleerdheid
«iet behandeld? En welke vreemde Helling, au- van een
b o e k , hetwelk Van Schrijvers in alle vakken van wetenfehxp
en geleerdheid verflag d o e t , Godgeleerden alleen uitgefloten
Z i j n , omdat zij Godgeleerden zijn! -— Wij houden het daarvoor, dat de Heer W E Y T I N G H zich eenigzins heeft willen
A M B R O S I U S , H I E R O N Y M U S

verfchoonen,

wegens het niet voldoen aan ons v o o r h e e n , g e -

u i t , ^verlangen; doch wij begrijpen niet, dat zijn-Ed. zelf
die verfchooning voor geldend kan h o u d e n , daar. wij toch
w è l ' w e t e n , dat men gezocht heeft, om iemand t e ' v i n d e n ,
welke het ontbrekend vak kon aanvullen, hetgeen wij voor-

heen zelf geoordeeld h a d d e n , dat,van zijn E d . niet te vergen" was.

Dat men nu niemand gevonden heeft, fpijt en ver-

wondert o n s . De taak was toch z o o uitftekend zwaar n i e t ;
e u , wij blijven er b i j , hare vervulling behoorde tot de vol-
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ledigheid van dit werkje, waaraan wij verder veel vertier
blijven wenfchen, en hopen, dat, bij eene volgende uitgaaf,
hec ontbrekende zal zijn toegevoegd,

Het Heimwee. Naar het Hoogduitsch van H E N D R I K S T I I ,
L I N G . 11de Deel. Te Amjlerdam, bij }. C , Sepp en Zoon,
In gr. 2vo. XVI, 129 en 479 bl. ƒ 4 . p o .

T

het eerfte deel dezes werks is in .dit Tijdfchrift, reed*
voorlang, (October 1820, No. XIV, XV) epn uitvoerig verflag gedaan,, naar hetwelk wij verwijzen hen, die dit werk
nog niet bezitten; terwijl wij hopen, dat velen, door de,
daar gegevene, fchets van deszelfs inhoud; opgewekt, om
Zich dit werk aan te fchaffen, reeds dit tweede deel gelezen
hebbende, het vervolgen onzer fchets niet behoeven.
De raadgeving in de voorrede des Vertalers ( c . S E P P ,
i A N s z.) ora met het eerfte boek de lezing te beginnen, dan
de inleiding te laten volgen, en daarop het geheele tweede
deel te herlezen, is vooral te behartigen, om des te meer
aan het werk té hebben, en S T I L L I N G 'S geest en hart te
bewonderen. De .uitweiding over s T I L L I N G 'Ï afbeelding
mogt ons niet behagen, om des zachtmoedigen mans wille,
Mogten allen, die zich met die afbeelding geluk wenfchen,
bij dezelve de opmerkingen yan een* onzer Collega's kunnen
lezen! (Recenf. 0. d.Recenf. X V I , ' 3 . 132.) Deze zijn van
meer gewigt en uit beteren geest.
Gelijk het eerfte deel den graauwen Man is opgedragen,
zoo, dat is regt geestig, vonden wij de opdragt van dit
tweede aan de vergadering dier vaardige mannen, die bij
de lezers wel onbekend zullen blijven. In dezelve konde ons
de beoordeeling van boekbeoordeelaren verwonderen noch
ergeren, daar toch die uitval eens Hoogduitfchen Recenfcnts op een gezegde des; vromen mans door het fchandelijke
heen is.
Opregtelijk kunnen wij verzekeren, dat wij ous aan S T I L »
L I N G ' S Heimwee niet genoeg hebben kunnen verzadigen, en
onze graagte niet weinig door de lezing van dit deel. is toegenomen. Het is zoo, dat onze individueleftemmingop ons
oordeel en onzen fmaak geen' geringeu invloed* aanranderen
kan fchijnen' gehad te hebben j maar wij weten toch, dat
menigeen van onderfcheidene gemoedsflemming, cok dezul-

396

H. S T I L L I N G (JO-NG)

ken, die met den Schrijver niet zeer zijn ingenomen, j a ,
onzes oordeels, verkeerd den man beoordeelen, met ons van
dezelfde meening zijn. E n , inderdaad, wie dit werk heeft
gelezen met een onbevangen oordeel, (en anderen hebben
geene ftem) z a l , hoe hij o o k , in menig opzigt, verfchille
van i r i t t i a o ' j wijze van denken en voorftellen, betuigen moeten, eene hoogstgewigtige, nuttige en vermakelijke
lectuur gehad te hebben, hoedanige niet vele boeken kunnen
verfchaffen. Men kan, op driederlei wijze, partij van die
werk trekken. Indien men het leest als louter verhaal, zonder zich met dè hoogere beduiding daarvan te bemoeijen,
en «met deszelfs allerminfte bijzonderheden, dan wenschten
wij van dien lezer wel eens te hooren, welken Romanfchrijver S T I L L I N G , in de kunst van verdichting, niet
beneden zich laat, en wie niet bewonderen moet de belezen»
heid i n , en de gemeenzaamheid met de beste reisbefchrijvingen, en, met één woord, de vernuftige geleerdheid des waarach.
tig vromen mans. Zoo men dit werk leest, met behulp der
inleiding tot hetzelve, en dan ziet, of hoe S T I L L I N G de
letterlijke historie overbrengt op de Christelijke kerk, of hoe
alles — het geheel en het geringde — voor den Christusbelijder, die uit een* burger ten Koning en Priester in het Koningrijk der Hemelen ontwikkeld moet worden, toepasfelijk
en belangrijk gemaakt wordt, dan moet men wel zeer kleingeestig zijn en koud, indien men niet met eerbied voor de
voortreffelijke geestvermogen» -en den heiligen Christuszia
van S T I L L I N G wordt ingenomen. Daarenboven, men k a n ,
bijzonder ook uit dit tweede deel, eeneö fchat, een* kostbaren overvloed verzamelen van opmerkingen en lesfen, voor
menfchenkennis, zielkunde, Christelijken Godsdienst en god.
zaligheid van het grootfte gewigt. Voorzeker, S T I L L I N G
z a l , nu hij van zijn heimwee, in het Vaderland, waar hij te
huis i s , de beste voldoening fmaakt, hoe lang hij ook niöge
geftorven zijn, ook leven op aarde in duizende dankende
harten, door deze vrucht van zijn onbegrijpelijk vernuft, zoo
lang men Wijsheid en Godsvrucht waarderen zal.
Dit tweede deel behelst drie boeken. Gefchikt voor de
menigvuldige leesgezelschappen en zoo vele vlugtige lezers
en lezeresfen is het niet. Veertien dagen er aan te hefteden,
en. het dan te verzenden, is te weinig. Het werk moet g e ,
lezen Worden, en dan telken» gevraagd: „ Verftaat gij ook,
wat gij leest?" en dan ii de inleiding, BOO goed als de Evan*

gelist Philippus, (Handel. VIII) in ftaat tot de uitlegging.
En d a n , met een Joannes, hart of Maria's-geest, alle dingen
bewaard in het gemoed! Of men er ook wél bij zal varen !-*•
Van misfchien de meeste Romans zal het wel waar zijn, dat
derzelver grootfte verdienfte daarin beftaat, dat ze vergeten
worden, e n , even als de verftrooijingen der zinnelijke vermaken, flechts behoefte aan de opvolging van andere doen
ontftaan: dit zal op deze verdiehting wel nooit toepasfelijb
worden, die altijd wat overlaten, nadenken wekken , geest
en hart tot de genieting van hetzelfde trekken z a l , ën immer
doen betuigen,dat het op den duur goed fmaakt en goed doet.
Het jammert den Recenfent, dat hij van het hoofdbeloopf
dezes deels , in hetwelk elk der drie boeken uit zeven hoofdftukken beftaat, geene opgave kan doen, d i e , hoe beknopt,
altijd te uitvoerig zijn zoude, e n , hoe uitvoerig, zoo goed
als Egypcifche Hieroglyphie zonder verklaring; j a , a( gaf
h i j , uit de inleiding, de allegorifche ontwikkeling derzelven
o p , de lezer z o u d e , bij al den eerbied voor S T I L L I N G ' »
wonderbaar fcheppingsvernuft en edel gevoelend ChrLienbfrt,
Zich riiet Weinig verbijsterd vinden. Het zij ons dan genoeg,
naar dit deel nieuwsgierig gemaakt te hebben; de lezing,
des zijn wij verzekerd, zal die nieuwsgierigheid verhoogen
tot belangftelling.
Een Notabene van den graauwen Man, dat de boekbéoöYdeelaren aangaat, befluit dit deel. Wij lazen het met groot
genoegen, dewijl de uitroep, waarmede het afloopt, om
vrijheid van de drukpers, o n s , als uit ónze eigene ziele gefproken , luidde. Daarom verblijden wij ons over dit boekw e r k , biddende, dat hét Zoo nuttig z i j , als mogelijk i s , én
houden onze aanmerkingen terug op hetgeen óns niet behaagt
in het Mysticisme van S T i L L i N G , b i j Z o n d e f in hetgeen,Bij
h t m , het bijna Stoïsch geloof heet, dan ook zich aan God
hechtende, als men alle uit. en inwendige Vertroostingen misfen, en daardoor lijden moet. Vanwaar daC lijden, dan van
dat gemis? En,vragen w i j , met dén Hoogduitfchen Vertaler
van F E N E L o N 's Oeuvres fpjrituetles, kan meu wer ohbaatzuchtiger beminnen ? —Van het overdrevenè in de verhalen en
beelden, waarop wij geftooten hebben , zwijgen wij dus o o k ;
e n , wat de profetien van S T I L L I N G , of wie het z i j , aangaat, wij zeggen liefst, (met den man zeiven, bl. 316) dat
de mensch niet meer oud genoeg wordt om te profeteren , dan
dat wij er zoo heel veel voor rekenen willen.
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S E P P moge, in zijne noten , wel wat minder fcherp zijn,
dan b . v . bl. 468. Voor menige opheldering mag de lezer
hem anders bedanken. De punctuatie is flordig; onnaauwkeurig dikwijls de taal. De gunftigfte lezer is niet bekwaam,
om zelf zulke zinfneden te verhelpen, a l s : «Hier zoude wel
het vijfde gezang der Mesjiade van K L O P S T O C K te pas ge»
komen zijn, wegens de hoedanigheid mijner gewaarwording e n , aan deze heilige plaats, laat zich niet openbaren." Te
dezen opzigte wenfchen wij beterfchap, om de waarde des
werks.

Tooneelen uit het Rijk der Geesten, door H . S T I L L I N G . / /
Deelen. Tweede Druk. Op nieuw uit het Hoogduitsch vertaald , naar de derde vermeerderde Uitgave. Te Amjlerdam, hij J. C. Sepp en Zoon, In gr. ivo. XXH, 224, en
XVI, 245 El. ƒ 4 . :
W i j kennen van dit werk des Zaligen S T I L L I N G eentf
Uitgave, naar de tweede in het Hoogduitsch, in klein octav o , vóór nu 20 en 18 jaren, in twee deeltjes, door B L U S S É E N Z O O N bezorgd.
De Heer S E P P meldt ons, in zijne
Voorrede, dat deze, die wij nu aankondigen, verrijkt is , zoo
Wel met tooneelen, die in vroegere uitgaven niet te vinden
Zijn, als met eenige tooneelen, van elders uit S T I L L I N G ' S
fchriften opgenomen. Dit vervulde ons met eene verwachting , die niet bevredigd werd, daar die tooneelen,
en uit de derde Hoogduitfche oplage van dit werk, en,uit
andere fchriften opgenomen, flechts deze drie meer zijn,dan
men in de tweede uitgaaf vindt: de algemecne Broederliefde $
de verhoring des gebeds, en de verloste werkheilige. Dus die
eenigen zijn van elke dér beide foorten geene twee. Het t o o .
rjeel, L A V A T E R ' s verheerlijking, dat het laatfte was in heè
tweede deel der Blusféfche uitgaaf, is nu het laatfte des eerften deels, „ o m d a t , " fchrijft S T I L L I N G , « h e t vierde
tooneel des tweeden deels het vervolg op hetzelve is."
Het kleinere formaat had Recenfent voof dit zoo zeer gebruikt boek wel behouden willen hebben; maar vooral fpeet
h e m , bijzonder in het eerfte deel, de duisterheid der letter;
e n , hoezeer het waar i s , dat de Vertaler, c. H . H O V I N G , de vroegere vertaling zeer veel heeft verbeterd, voor nog
zeer vele verbetering is zijn arbeid vatbaar gebléven, uit
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hoofde van onnaauwkeurigheid ; en te groote naauwkeurigheid
deed hem ook wel eens weder orinoodige veranderingen maken.
Het meeste heeft nu het werk gewonnen door de aanmer
kingen van S T I L L I N G onder den tekst. Het werk zelve te
beoordeelen, mag niet in ons plan vallen. Het is genoeg be
kend, en ftaat, te regt, bij S T I L L I N G ' S vrienden, ais een
zijner dierbaarfte gefchriften, op hoogen prijs; Dat reeds van
deze nieuwe uitgave, zoo 't fclyjnt, een tweede druk nood.
zakelijk w a s , bewijst aanhoudend de graagte'naar dit werk,
d a t , bedachtzaam gebruikt, onder Gods zegen , zeer veel
goeds ftichten kan, en gedicht heeft. Wij verblijden ons al
z o o , van ganfcher harte, over deze nieuwe uitgave.

Gefchied- en Natuurkundige Overwegingen, betrekkelijk de
Rivieren den Rijn, den Flevus, bet Kanaal van Corbulo,
of Lek, en den Katwijkfchen Rijn, D w r j . S W A R T S ,
M. D, Met eene Kaart. In 's Gravenhage en te Amfler
dam, bij de Gebroeders van Cleef. 1822. In gr. 8vo. VIII
en 56" Bl. f T - 2 0 .
Men zoude ons onregt doen , zoo men de fpade vermelding
van dit boekje, zoo belangrijk van inhoud als klein van om
vang, vermoedde een gevolg te zijn van de kleine waarde,
die wij er aan hechten. Het tegendeel zij hier den Schrijver
opregtelijk betuigd. Wij vonden in deszelfs lezing een ver
maak , dat wij velen toewenfchen, en hunne infpanning wel
waardig is.
Aan twee Gelderfche reisjes heeft de geleerde wereld dit
gefchrift te danken. De Schrijver meende ontdekt te heb
ben, dat een zware ijsdam, in den Rijn, tegen den Tafel
berg zich had vastgezet,, waardoor de Noorddijk doorbrak,
en bet Rijnwater de gronden uitgefpoeld en in de Zuiderzee
geworpen had. Hij onderzocht de gefchiedkunde, en, de la
tere hem niet te vreden kunnende ftellen, raadpleegde hij tot
de vroegfte^ historie, en kwam alzoo meer en meer tot de
overtuiging , dat zijne opgevatte meening ongegrond, en, in
tegendeel, de Rijn zijnen ftroom, van den vroegften tijd,
tot in de eerfte eeuwen onzer gefchiedenis, langs de niet dus
door doorbraak en uitfpoeling der gronden veroorzaakte laag
te, maar langs deze bedding, toen Flevus, in de Zuiderzee
geleid had.

4oo

D. S W A R T S , OVERWEGINGEW.

Men kan des Schrijvers vlijt, aan zijn onderzoek befteédy
niet genoeg roemen, en huldigt 's mans geleerdheid gaarnéj
Of hij geacht moge worden de verfchillende gevoelens aangaande den ftaat onzer rivieren iri de vroegfte eeuwen beftecht
te hebben, en zijne meening boven allen twijfel verhevert
heeft laten wij nu eens daar; maar deze getuigenis zijn wij
hem verfchuldigd, dat hij niet enkel overwegingen geeft;
maar ftevige geféhied- en natuurkundige gronden aanvoert, en
dat aan beide deze wetenfchappen ware dienst gedaan is.
De beoefenaar der o u d . Nederlandfche gefchiedenis' legga
Vooral dit Uoeksken om zijn nederig voorkomen niet ter zijde (
De Schrijver behandelt, afzonderlijk, eerst den Rijn, dan
den Flevus, voorts de Lek, die hij voor het Kanaal van Corbulo houdt, en eindelijk den Katwijkfchen Rijn, Wij hebben
op zijn gefchrift deze algemeene aSnmerking, dat bet te bekrompen is j en dat de duidelijkheid, én, zoó al die niét ^
de genoegzame onderrigting der lezers ontbreekt, d i e , in zoo'
belangrijke zaken y billijk wat meer uiteenzetting vorderen*.
Zoo als gezegd i s , des Schrijvers teffiltaat Bêóordéeleft wij
iiiet, êri vitten op taal ezv. lust ons niet. Dus — tantum!
De Kaart verdient aanprijzing; maar wij hadden liever -ds na^
men Holland-seh gefpeld gezien,
4

Befchrijving van een Ontwerp van Sluizen met gekoppelde
deuren, welke bij allé waterftanden geheel of gedeeltelijk
geopend en wederom gefloten kunnen worden. Door C A L Ê'«
w rj N , Kapitein Ingenieur , Correspondent der eerfle -Klasje
van het Koninklijk -Nederlandseh Inftituut. Te Brusfel, bij
Brest van Kempen, 1834. Iri gr. ivo. 32 Bl.
"Wij willen van dit boekje weinig zéggen, fn de Kunsten Letterbode van 1823 is van h e t , op den titel genoemde,
ontwerp een kort berigt geplaatst; hier vindt men ér eene
haau'wkeürigé befchrijving v a n , opgehelderd door t w e e , aan
het oogmerk voldoende, Platen.
„ Het doel en u i t w e r k f e l Z e g t de Schrijver, „ va*'n hét
zamenftel, dat ik befchrijven z a l , zijn dezelfde als dat van
fluizen met waarjerdéureri;" (daarom verwijst hij naar werken, daarover handelende, én vervolgt:) „ maar ik vermeen
als zeker te mogefi veronderftellen, d a t , indien het mogelijk
wate de ergenfcnap, wêlké dë waatjerdéureh bezitten, zon.
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der vermeerdering van kosten of eenfg ander bezwaar te ver.
krijgen, er weinig Huizen meer zouden gebouwd worden,
waaraan men niet eene zoodanige inrigting zoude verlangen
te geven. Schoon het nu meer dan waarfchijnlijk i s , dat
men nimmer dit doel geheel zal bereiken, ware het te wen.
fchen, dat men het zoo ver brengen mogt, dat, Ook buitetf
die gevallen , waarin het een volftrekt vereisch is de deuren*
met alle waterftanden te kunnen openen en fluiten, maar"
wanneer het Hechts tot meer nut, of voorziening moet (hek.
ken, de vermeerdering van kosten tot zoodanige inrigting
boven die van gewone flnizen, voor gering, in vergelijking
van het daaruit voortvloeijende nut, konde geacht worden,'*
In dezen ftijl — hij is voorzeker duidelijk noch aangenaam— fchrijft de Heer A L E W I J N . De voornaamfte aan.
merking, die wij op deze befchrijving hebben, i s , dat zij —
hoezeer ook de afbeeldingen veel licht verfpreiden — toch
te kort is. De Schrijver had, dunkt ons, ook wel eenige
vergelijking der kosten tot de waaijerfluis, en tot de hier
voorgeftelde, mogen geven, ten bewijze, dat deze, met gekoppelde deuren, daardoor althans aan gene niet behoeft achter te ftaan. Zijn ontwerp zelve zij der beoordeeling, en,
ja ook, der proefneming, aangeprezen.

Fiêsko, of de Samenzweering te Genua. Treurfpel. Door Mr.
j . V A N L E N N E p. Te Amflerdam, bij M . Westerman tm
C. van Hulst. 1825. In kl, 2vo. 114
Bl.f:-6o.
Het ware, onzes inziens, befcheiden geweest, indien de
Heer V A N L E N N E P , ZOO al niet op den titel, dan ten
minfte in een klein voorberigtje, met een paar woorden gezegd had, dat S C H I L L E R hem niet alleen de ftof, maar*
ook bijna geheel de détails van dezen p i ë s E o geleverd
heeft, en dat men denzelven niet voor oorspronkelijk, maaf
flechts voor ingekort, eenigzins omgewerkt en geheel berijmd hebbe aan te zien; omtrent in denzelfden fmaak al*
D ü cis fommige ftukken van S H A K E S P E A R E o p het Franfche tooneel heeft overgeplant. En waarom toch dit verzwegen? Zeker, neen zeker niet, om zich bij onkundigen eenen
fcbijn van oorfpronkelijkbeid te geven, welke .men niet bezit , of om aan den grooten Duitfcben Meester een gedeelte
van den dank te onttrekken, o p weiken h|) aanfpraak heeft;
BOEKBESCn. 1B26. N O . O.
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want deze beide redenen zouden eene kleingeestigheid verra-»
den, welke onvergeeflijk ware in eenen zoo verdtenllelijkert
jeugdigen beoefenaar der fchoone letterkunde. Liefst willen
wij aan geldige, doch ons geheel onbekende, redenen een,
verzuim toefchrijven, dat ons geweldig hinderde, en dat wij
daarom niet met ftilzwijgen mogten voorbijgaan, dewijl
eene naauwkeurige vergelijking van deze omwerking met het
oorfpronkelijke ftuk ons alleen in ftaat konde Hellen, om
over derzelver waarde te oordeelen, en wij dus noodzakelijk
beginnen moesten met datgene op den voorgrond te ftellen,
wat V A N L E N N E P verzwegen heeft.
De F i ë s u o van S C H I L L E R is in proza gefchreven„
doch dat dikwijls nog veel dichterlijker is dan de ftoutfte
p o ë z i j ; en deze halfflachtigheid, welke V A N L E N N E P
3ieeft weggenomen, is, naar ons gevoel, een der grootfte
gebreken van het oorfpronkelijke ftuk. Indien men zich zoo
•verre boven de taal des gewonen levens verheffen wil, dan
anoet men ook den vorm kiezen, welke door de eenftemmige
overeenkomst van alle volken, die zeker niet willekeurig zijn
k a n , aan deze verheffing is aangewezen; want deze vorm
•doet het ons terftond gevoelen, dat wij ons op het grondgebied der kunst bevinden; terwijl die geweldige buitenfprongen en vergezochte beelden in het dagelijkfche proza ons
"belagchelijk en onnatuurlijk moeten voorkomen. De Heer
V A N LENNEP
heeft dus zeer wèl gedaan, door het proza
van S C H I L L E R met het haar voegende kleed der poëzij o p
t e fleren; doch zijn de overige veranderingen, welke hij den
Duitfchen n ë s K O heeft doen ondergaan, even zeer verfraaii n g e n ? Hij heeft de handeling veel vereenvoudigd, dit is
"buiten tegenfpraak en o p zichzelve verdienftelijk; d o c h , juist
door het bijwerk, dat S C H I L L E R gebezigd heeft, om z i j .
i e n held geheel en treffend te fchilderen, weg te laten, is
de T i ë s i c o van V A N L E N N E P een veel minder gefchikte
perfoon voor het Treurfpel geworden, en dit is een groot
gebrek. Zijne minnarij met j u L I A , de nicht van den Dog e , dien hij wilde doen vallen, fchilderde ons hem als den
doortrapten hoveling; zijne betrekking tot zijne beminnelijke
gade, de zachte, gevoelige E L E O N O R E , hoe twijfelachtig
ook in den eerften opflag, teekende hem als eenen met geestdrift beminnenden echtgenoot; en van zulk eenen man kunnen wij die groo:fche ontwerpen en die flimme vastberadenheid van handelwijs verwachten, welke de loop des fluks in
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•hem doet bewonderen. Maar bij v AN, I E N N E P , die deze
twee epifodes met alle derzelver heerlijke tooneelen heeft
weggelaten, en ons F i ë s i t o niet eens als gehuwd ten toorieele voert, is hij een gewoon loshoofd, zoo als men er bij
dozijnen in elke groote ftad aantreft; en men ftuic voor die
groote dichterlijke onwaarschijnlijkheid, dat zulk een man
zulke plannen koesteren , en invloed genoeg hebben konde ,
om de middelen tot derzelver uitvoering, in gereedheid te
brengen. Door deze verandering van betrekkingen werd het
dan ook onmogelijk, dat P i ë s K O in de Nederduitfche omwerking, op het ©ogenblik dat hij het toppunt zijner wen.
fchen bereikt en het Hertoglijk purper verkregen heeft, zijne beminde E L E O N O R E met eigene hand ombrengt; eene
gebeurtenis, die zeker bij S C H I L L E R ook niet ongedwongen en wel wat onnatuurlijk is aangebragt, maar toch voor
het tragifche van het geheel z o o noodzakelijk was, dewijl
daardoor het treffende denkbeeld verzinnelijkt w o r d t , dat de
eeuwige Geregtigheid den misdadiger weet te treffen', ook o p
het oogenblik dat hij het loon zijner wanbedrijven meent in
te oogften, en dat hij Zelf hét werktuig moet zijn tot zijne
eigene ftraf. Maar daarenboven was dit ongeluk noodzakelijk, om het medelijden voor F i ë s s o gaande te houden.
Dat de zamenzweerder F i ë s K O ftierf door den dolk des R e publikeins, w a s regtvaardige vergelding, en men ziet hem
vallen, zonder dac hij eenig belang inboezemt; maar dat de
ongelukkige echtgenoot F 1 ë s K o , op het oogenblik dat hij
in het geluk zijns volks vergoeding wil zoeken v o o r de huisfeiijke zaligheid, die hem ontroofd werd, wordt omgebragt
door de hand van zijnen besten, zijnen vaderlijken Vriend,
dat wekt die belangftelling, dat medelijden voor den hoofd>
perfoon op , welke het eerfte en grootfte vereischte is van ieder Treurfpel. Om deze voornaamfte, en meer andere redenen , voor welker aanvoering hier geene ruimte i s , mogen
wij.de inkorting en vereenvoudiging, welke V A N L E N N E P
aan het oorfpronkelijke heeft doen ondergaan, voor geene
verbetering houden; hij heeft, met eene onberadene hand,
de ftevigfte fchoren van het fchoone kunstgebouw wegger u k t , en het ftaat thans zwak en waggelend daar. Gaarne erkennen wij echter, aan den anderen kant, dat hij eenige
kleine' veranderingen gemaakt' heeft, welke de goedkeuring
vin alle bevoegde beoordeelaars moeten wegdragen. Het akrakter van H A S S A N , dat bij S C H I L L E R , wat al te laag en.
E e
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gemeen w a s , heeft bij veredeld, en meer voor het Treiirfpef
gefchikt gemaakt, door den gloeijenden dorst naar wraak tot
beweegoorzaak van zijne handelingen te maken ; terwijl in
het oorfpronkelijke een ingefchapen fchurkengenie en hebzucht dezen onverlaat aandreven. Zeer gelukkig heeft hij
verder het onderwerp des fchildérftuks, dat ter beproeving
van F i ë s K o moest dienen , en bij S C H I L L E R uit de Romeinfche gefchiedenis ontleend w a s , vervangen door een tafereel uit de gefchiedenis van Genua zelf \ en eindelijk vinden
wij het gepaster, dat F i ê s K O doorftoken, dan dat hij verdronken worde. Ook het vijfde tooneel van het tweede bedrijf, waar F i ë s i t o de ambachtslieden tot zijne aanftaande
verheffing voorbereidt, heeft eenige meesterlijke nieuwe trekken, welke echter, zoo het geheugen ons niet bedriege, uit
I C H I L L E R ' S Waitenflein ontleend zijn.
Uit deze in eenige bijzonderheden voortgezette vergelijking
der navolging met het oorfpronkelijke kan men genoegzaam ons oordeel over dezen verhollandschteu F . i ë s K o opmaken. De hoogere kunst - kritiek zal fteeds het gemis van
het medelijden, dat de hoofdperfoon moest inboezemen, voor
een onvergeeflijk grondgebrek moeten houden, e n , na de
klasfieke omwerking van V A N L E N N E P niet zonder belangftelling gelezen te hebben, de romantifche, echt dichterlijke
fchepping van S C H I L L E R met alle derzelver uitwasfen bewonderen. Doch aan het grooter publiek, en aan de menigte der halfgeletterde topneelminr.aars, zal deze omwerking bij
de vertooning beter bevallen dan het oorfpronkelijke, dewijl
zij zich zoo veel mogelijk naar de regels der bij ons ingevoerde Tragifche poëzij gefchikt heeft, en het eene zekere
waarheid i s , dat ieder het be$t op zijne oude gewone wijze
vermaakt wordt.
Daarenboven is de verificatie breed en
ftout; de verzen zijn gefpierd en krachtig, en de fchoonheden van S C H I L L E R zijn dikwijls oj> eene waardige wijs
wedergegeven. Men leze flechts deze heerlijke alleenfpraak
van F I ë s ii o :
De roof eens diadeems vereeuwigt 's roovers n-am (
Naarmate *t misdrijf klimt, vermindert ook de blaam. —>
O neen! geen glorie kandij zulk een glorie halen.'
Monarch of onderdaan 1 — die afftand kent geen palen.
Legt vrij daar tusfchen al waar 't menschdom eer in fleltfj
Uw werken, kuuftenaarl uw lauwren , oorlogsheldI

FlIsSO.

4°5

Uw gaaf der poëzij, onfterfelijke dichter?!
Al 't not door u bewerkt, verheven volksverlichter!
Dien afftaud dempt gij niet. — Monarch of onderdaan f
Geene andre ruimte fcheidt het onzijn van 't beftaan.
Te heerfchen, met den gloed der majesteit ompaereld;
Een blik van heilgena te wenden naar de waereld;
Dien ijzren Vorftenbeul, de wet, met eigen hand,
Als waar 't een fpeelend kind, te leiden aan den bandj
Den woesten volkshoop met een' adem in te teugelen;
Des adels hoogmoed met een' opflag te overvleugelen;
Te weten , dat een wensch, een oogwenk zeker treftl
O denkbeeld , dat de ziel uit lager fpheer verheft
Tot hemelgrootheid, en de nietige aardfche droomea
In rook vervliegen doet l —
(Na eenige oogenblikken zwijgens, met vastheid:")
*k Heb mijn befluit genomen.
Men vergelijke hiermede het nog verhevener proza van
S C H I L L E R , in het tweede tooneel des derden bedrijfs.
Op de dichterlijke uitdrukking en de versregels valt, over
het algemeen, weinig aan te merken; wij hebben in dit opzigt aan V A N L E N N E P reeds den verdienden lof gegeven,
Eenige kleine fmeties k u n n e n » hij eene nadere herziening,
gemakkelijk worden uitgewischt; b, v . :
Bl. 15. „Het prachtig feestbanket wordt ouderen van dagen."
Hier is de uitlating van aangeboden, of iets dergelijks, wat
onmanierlijk.
Bl.28.„Een denkgevoel,bevrucht met een vlucht gedach
tebeelden." Dit is louter galimathias. S C H I L L E R , die
anders aan dit euvel, ook in djr ftuk, dikwijls mank .gaat,
heeft eenvoudig: heimliche Flucht der Gedanken.
Bl. 51. „ Des dwinglands val op een paneel herboren." Er
wordt veel geboren, weiniger wedergeboren, en zeker nooit
de val van een' dwingeland.
Soms is de woordvoeging en de zin wel eenigzins duister,
en konden wij denzelven alleen ophelderen door vergelijking
met het oorfpronkelijke; b . v. in het 6de tooneel van het
3de bedrijf werd ons hetgene V E R R I N A op bl. 67 en 68
zegt eerst duidelijk door de lezing van het ifte tooneel des
gden bedrijfs bij S C H I L L E R , hetwelk hier is nagevolgd j
doch deze plaatfen zijn ta lang, dan dat wij dezelve bier

jntigen ctverfcbrijven. Wij hebben reeds te veel rnitnte ingenomen , en willen derhalve ook geene aanmerkingen meer
maken op het verfinden van een kouftondig heilgenot, bl.
£ 7 , op verwandien, bl. 9 2 , op had vallen doen, bl. 1 0 3 ,
op klijven voor kleven, bl. 108 , enz.; maar eindigen liever
met de hartgrondige betuiging, dat zoo wel deze F 1 ë s K o ,
als de reeds door ons beoordeelde Academifche Idyllen, ons
de grpötlte verwachtingen doen opvatten van eenen jeugdigen Dichter, die met zulke degelijke en in vele opzigten
voortreffelijke eerftelingen optreedt, en dat wij in hem,
mits hij niet ter regter- of (linkerzijde afwijke, een der eerfte lichten aan onzen Dichthemel te gemoet zien.
Oratio de philofopbico Jurisprudentia? ftudio cset. quam habuit 1 1 . C O C K . Daventris, 1824. (*)

De

Heer C O C K , aan het Athecaium te Deventer aangefteld
tot gewoon Hoogleeraar in de Regten, hield bij het aanvaarden van dien post deze redevoering, over de nuttigheid en
aangenaamheid van eene wijsgeerige Regtsbeoefening. Na eene
inleiding , die nog al omflagtig i s , betoogt de Redenaar eersc
de innerlijke waardij van die ftudie, en bevestigt dat betoog
door het gezag van groote mannen, welke, federt de zeven
Wijzen van Griekenland, tot op M O N T E S Q U I E U en M I C H A ë L i s , in deze w c t c n f c t i a p h e b b e n uitgemunt. Vervolgens fpreekt hij over de nuttigheid, welke deze ftudie te allen tijde, ook nu in ons vaderland, heeft, en beüuit met de
gewone aanfpraken. Een opzettelijk betoog van het aangename hebben wij niet gevonden. Dit vloeit dan ook van zei.
Ve voort uit zoodanige beoefening der Regten, hoedanige de
Redenaar heeft aangeprezen. Stijl en taal verdienen lof.
Disfertatio de Foederibus Patrocinii, quam est. F , E. r. E R G.
Amftelod. 1824.
Regtsgeleerdheid en gefchiedenis zijn op het allernaauwst
aan elkander verbonden. Deze betrekking ziet men bijzonder
in de verbindtenisfen, welke volken met volken aangaan. De
Heer P E R G heeft, beide vakken zoo veel mogelijk vereenigd,
en deze verhandeling draagt daar blijken van. Het onderwerp
betreft die foort van verbindtenisfen, waarbij het eene volk
C) D e z e en de bcice volgende Rccenfiën van Akademifcbe Hukken warea
reeds vóór do aankondiging, waarbij derzelver vermelding v o o r het v e r v o l g ,
met enkel» mogelijke uiitoncleriugts , werd o p g e l e g d , bij de R . d a c t i e oiit«
vacgen.

bet andere in befcherming neemt. De fchrijver haait dit ütc
de oudheid o p , beginnende met de befcherming, door hec
moederland aan hare volkplantingen verleend. Dan komt de
beurt aan de Romeinen , als befchermheeren der zwakkere volken ; en bij vervolgt de gefchiedenis van deze overeenkomften en derzelver aanleidingen, van de-middeleeuwen af toe
op onzen tijd. Na dit historisch gedeelte te hebben afgehandeld, befchouwt de Heer B E R G de zaak uit een regts.
geleerd oogpunt, en onderzoekt den aard en.de verfcheidenheid der verbindtenisfen; wat regten en pligten tusfchen befchermers en befchermelingen zijn; in hoe verre de achtbaar*
heid van een volk dooi zulk een verdrag verminderd worde,
en op welke wijzen hef verdrag zelve worde vernietigd. De
verhandeling is wèl bewerkt. De fchrijver had, b). 7 , bij
zijne auteuren kunnen voegen j . B O D I N Ü S , in het vijfde
boek de Republican ..

Disfertatio de Colonüs Veterum, Disfertatio de Patronatu et
Clientela Romanorom, quas publica; discepiationi offert K .
1 1 . E . W I C H E Ï S», Groningae, 1 8 2 5 »

D e Heer W I C H E R S heeft na het verdedigen dezet twee
Disfertatiën, mee de daarbij gevoegde (tellingen, het Doctoraat bekomen in de Letteren en de Regteil, aan dé Hooge.
fchool te Groningen.
De eerfte is van eenën letter- en geschiedkundigen inhoud.
De fchrijver leert ons in de voorrede zijnen lust voor de gefebiedenis kennen, en zegt, dat hij deze verhandeling vóór
eenige jaren bij de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem heeft ingezonden, ter gedeeltelijke beantwoording eener voorgeftelde prijsvraag. Magnis excidit au*
fis. En geen wonder, daar de Maatfchappij iets anders verlangde, dan een blijk van weldoorgebragte (tudiejaren eens
jongelings, voor hoedanig blijk wij deze verhandeling gaarne
befchouwen, gelijk dergelijke van den Heer B R A N D , in het
jaar 1 8 2 0 te Leyden verdedigd, en vooral die van den Heer
G E R A D O N , te Leuven in 1 8 2 2 bekroond. Offchoon het gezigtpunt in deze drie ftukken verfchillend moge zijn, moet
toch zeer veel op hetzelfde neerkomen; en wij oordeelen,
dat het reeds een bewijs is van goeden aanleg en fmaak, in.
dien een jongeling .het voornaamfte, hetwelk over de volkplantingen der Phoeniciers, Garthagers, Grieken en Romeinen
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gefchreven i s , aandachtig gelezen, met de bronnen vergelen
k e n , en tot een zeker geheel gebragt heeft.
De tweede verhandeling loopt over die geheel eigenaardige
Romeinfche inrigting, welke men het Patronatus en c lientela
noemt. De inhoud der vier Hoofdrukken is d e z e : over de
woorden Patronus en Cliens en derzelver beteekenis; of der»
gelijke inrigting bij andere volken plaats had ; over den oorfprong dier inrigting bij de Romeinen, en het gevoelen van
N i E B U U R ; welke de wederzijdfche pligten waren der Patronen en Cliënten; Welke veranderingen de ganfche zaak van
tijd - tot tijd ondergaan heeft. Ook deze verhandeling is wèl
gefchreven. Over het algemeen hebben wij eene aanmerking.
Het blijkt genoeg, dat de Heer W I C H E R S bekend is met
de nieuwere i'chrïjvers, welke beide onderwerpen hebben
opgehelderd. Wij hadden liever gezien', dat er een verflag
van die fchrijvers in een voorgaand Hoofdfluk gegeven w a s,
of gemelde fchrijvers meer geciteerd waren, dan dat alles
zoo het voorkomen van eene zuivere oorfpronkelijkheid hebben moest, welke het deel van zeer weinige Akademifche
verhandelingen zijn kan. Ook is de gelijkheid van qndervver»
pep met kort te voren in het licht verfchenen ftukken waarlijk in het oog loopend. Zoo heeft de Faculteit der Be»
fpiegelende Wijsbegeerte en Letteren aan de Hoogefchool te
Groningen uitgefchreven en bekroond eene prijsvraag over
hetzelfde Patronatus en Clientela, hetwelk w i C H E R S niet
onbekend kan zijn, fchoon hij er geen woord van meldt.
N
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w ij kunnen aan het verzoek van den welmeenenden fchrijvet
der Gedachten over het Collegium Philofophicum, om zijnen,
anders heufchen,,brief te plaatfen, uit hoofde van deszelfs uitgebreidheid , niet voldoen. Tot antwoord dient, dat eenRecenfent op bijzondere, hem onbekende omftandigheden, bij de
beoordeeling van een openlijk uitgegeven ftuk, het zij klein of
groot, niet kan letten. Ondertusfchen doet het ons leed,
waardoor dan o o k , misleid te zijn omtrent den perfoon des
fchrijvers en zijn openbaar karakter. En waarlijk, hadden
wij niet gemeend, dat de bekwame fehoolhouder, daar bedoeld, de man w as , die, volgens ons oordeel, door zich op
een vreemd grondgebied te wagen , zijnen welverworven roem
tevens had gewaagd, en een nieuw, gevaarlijk voorbeeld
gegeven tegen het: fchoenmaker , houd u bij de leest I de uitfpraak ware gewis zachter, zoo niet gunftiger geweest.

BOEKBESCPIOUWING.
Verhandeling over de voortreffelijkheid der Christelijke
Zedeleer. Met eene Voorrede van F . H O E K S T R A ,
enz. Te Harlingen, bij M. van der Plaats. 1 8 2 5 . In
gr. 8vo. XXII en 392 Bl. f 3 - :
ïs het voor ofis eene blijde taaie, wannéér wij niet flechts
een oorfproiikelijk vaderlandsch werk mogen aankondigen ,
maar ook aan deszelfs Schrijver, die ten gëmeenen nutte , of voor de zaak der wetenfchappen , goede zeden , of
Godsdienst, arbeidde met welverfneden p'ennè, verfchuldigden lof mogen geven; zoo fmaken wij thans dit ftree»
lend genoegen , bij de vermelding van het boek , dar voor
ons ligt ter beoordeeling. Alleen , daar hetzelve na 's mans
dood, en op zijne begeerte zónder naam, maar begeleid
door eene fchoone Voorrede van den Ëerw. F . H Ö E K s T R A , in druk verfchijnt, vermengt zich daarmede eene
fombere gewaarwording, en betreuren wij den overledenen , die, bijkans onwillekeurig, door zijne zedigheid in
b'nzë achting rijst. Mên zegge niet: de ernst van het
fterfbeddé bréngt onverfchilügheid voor al het aardfche,
daarom ook Voor regtmatigen lof van menfehen, voort,
en maakt het alzoo niet moeijelijk voor den Christen , die
boogt op wezenlijker en hooger goed, vaafwel te zeggen aan eenen ijdélen klank des naams, op wiens onfterfclijkheid beroemde Heidenen verfüngerd waren. Wij m*o<
gen dit, althans gedeeltelijk,toeftemmen. Echter teekent
het in waarheid eenen-grootmoedigen en boven het gewone peil verheven' man, z o o daar is die afftand doet
Van een Voorregt, waaróp hij billijke aanipraëi bebberi
zoude. Zulk eên geest nu , vernemen w i j , bezielde deri
afgeiïörvenen niet flechts tégen dë ure des d o o d s , maar
bok in zijn leven bij het uitgeven van gefchriften, die hij
nameloos'va.het licht Éörtd. Intusfchen w a s hij even verre van geenen prijs te ftelleii op dë achting der b i a v é i
iroBKliBSCfl. 1826. N O ; i o .
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en de goedkeuring van ervarene beoordeelaars, als hij afkeerig zich betoonde' Van bij de menigte, en onkundigen,
eenigen ijdelen lof te willen bejagen, die als een damp
vervliegt, nu herwaarts dan derwaarts naar een heerfchend
vooroordeel henendrijft, en vaak uit de onzuivere bron
der vleijerij opftijgt, o f , door haar vuil befmet, allen
glans van verdienften ontluistert. Zoo zwoegen en zweeteh z i j , die ontijdige en wrange vruchten opdisfchen,of,
roekeloos met hunne achting fpelende, den fchaars bekenden naam doen pralen op eenen veelbelovenden titel.
Zoo verhefTen zich deze hooger , dan hunne kracht zulks
gehengt, en vallen plotfeling, als, hen het harde vonnis eener ftraffende beoordeeling ter nederwerpt. Anderen , door de befcheidenheid van Recenfenten gefpaard bij
eene eerfte of ook herhaalde proeve, verzuimen gehoor te
geven aan wijze vermaningen , laten zich fchaamteloos vervoeren tot luide wederfpraak, en hollen, verbijsterd door
ftouten waan en hooggefpannene inbeelding, voort tot
de uiterfte dwaasheid. Zij fchijnen zich daarmede te troosten , als zij maar de waarheid ondervinden mogen van
B O I L E A U ' S gezegde : Un fot etc. Door deze tegenftelling komt het voorbeeld , dat wij aanprijzen, de.nagedachtenis van onzen zaligen Grijsaard te fterker uit. Bij
hem ontwaren wij die zedige nederigheid, die, volgens
C I C E R O , inzonderheid lof verdient in den jongeling,
maar die', onzes inziens, ook aan den ouderen van dagen
een achtingwaardiger voorkomen bijzet. In minzaamheid
van zeden muntte hij uit boven c A T o , den ftuggen Stoï.
c'rjn, die liever vroom wilde zijn,
dan fchijnen , omdat
hij op onzen Goddelijken Voorganger en zachtmoediger.
Leidsman ftaarde, en zich aan dezen fpiegelde, die, onvermoeid in weldoen , aan zijnen Vader, nooit aan menfchen, te behagen zocht. Ja , zoo de voorzigtigheid, en
een geftrenge of ook herhaalde toets van eigen w e r k ,
waarvoor men ligt eenzijdige vadermin opvat, eene zeldzame deugd i s , bijzonder in den Schrijver, die verlangt
onbekend te blijven; dan zou men twijfelen mogen, o f
deze fchroomvalligheid bij onzen waardigen Grijsaard niet
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te ver ging, als zij de uitgave vertraagde van menig
goéd opftél, door Herri tot nadere befchaving weggelegd:
Wat hiervan zijnfnöge, eenmaal in zijne jeugd, wègenS
zwakheid des ligchaarns j db letterkundige loopbaan tegeri
den koopmansland Verwlsfeld hebbende , bleef wèl de
beoefening der wetenfchappen altijd voor hém ééne geliefkoosde uitfpanning, maar Ontweek hij tevens den
fchijn vatt naar vermaardheid of roem te willen dingen.
Wij mogen ons niet inlaten óm verder het karakter vari
Ben Schrijver te fchetfen. De fehoone Voorrede van deiï
Uitgever dezer Verhandeling; de welfprekende, uit het
hart gevloeide taal méér bijzonder $ daarin voorkómende;
en uitgefproken doof zijn Eerw. ten fterfbuize én bij
de uitvaart van dén geachten Grijsaard; ook het dicht-*
ftukje, aan die Voorrede toegevoegd; én door eènë
Vriendin bij de tachtigfte én laatfte verjaring van haren)
^aderlijken Friend heril toegezongen i dit alles zoti overvloed van doffe leveren; om deszelfs waardige nagedachtenis te vèreeren. Trouwens wij hebben , zoo mogelijk 1
een nog flefker en meer volledig getuigenis töt,waarde^
ring van den overledenen voor Ons in dé Verhandeling
zelve. Deze draagt bewijs Van een gezond eti welfc'hlfiend wijsgeerig oordeel. Duidelijk ftraalt ons jn dezelve i
bij de toelichting en verklaring van rrienigen Öijbelrékst ,<
'smans 'uitlegkundige fmaak én bekwaarriheid tegen. Dit
doet ons wel zeer bejammeren, dat zijn veelbelovende:
aanleg voor de ftudiën, door verandering in zijne beftefn'ming, zich niet onverhinderd heeft mogen ontwikkelen j
*naar tevens met Vreugde opmerken , hoezeer hij lén ein*
de toe lust behield * en tijd wist uit té kooperf, om' zijri
verftand met kundigheden te verrijken ^ en zich të blijven
toewijden aan de beoefening der Wetenfchappen èö Iiec
onderzoek der gewijde fchriften. Nog fneer; dit boek
gefchreven in een' zeer düideüjken , onderhoudenden ftrjf /
prijst zich hierdoor aan bij waarheidlievende Lezers vart
onderfcheiden (land en bekwaamheid; en , fchoon het nergens praalt mét rijkdom van aanhalingen, VerraSdt hetzelve nogtans voor deskundigen êené uitgebreide bek*
i
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zenheid, bijzonder ten aanzien van de tegenwerpingen des
Ongeloofs , op welke zich de zedige Schrijver niet het minfte laat voorftaan. Evenzeer op elke plaats, waar fprake
is van gevoelens of pligten, waarover gefchil i s , en welligt altijd zijn z a l , onder de Protestantfche Christenen,
zal men den ernst en de befcheidenheid tevens niet miskennen mogen, waarmede zich de opregte Wijsgeer geuit heeft, wiens onderzoek daarenboven omtrent den Eed
aan den dag legt, hoezeer hij verheven was boven overmatige vooringenomenheid met de begrippen der Gezindheid , bij welke hij gedoopt en aangenomen was. In één
woord, deze Verhandeling,toegewijd aan de voortreffelijkheid van J E Z U S ' Goddelijke Zedeleer, en altijd die waarheid betoogende uit de H. Schrift, dringt ons te meer,
den achtbaren Grijsaard hoog te ftellen, en onder die vermaarde vaderlandfche Mannen eenen rang te geven , die,
zonder eenigerlei bijkomende betrekking tot de Kérk , zonder het geringfte. vermoeden zelfs van wraakbare bijbedoelingen, vroeger en later alswelovertuigdeChristenen,
of handhavers en verdedigers van onzen Godsdienst, zijn
opgetreden. Als zoodanigen herinneren wij ons, met dankbaar genoegen, de namen van eenen J A N W A G E N A A R ,
J O A N N E S
L U B L I N K
dt Jonge; en waarom zouden wij
niet wenfehen dien van den 'Vries erbij te voegen, voor welken de vriendfehap met den vermaarden J O A N N E S S T I N s T R A en den Hooggeleerden Heere O O S T E R B A A N ,
tot hun levenseinde onderhouden, aangenaam en nuttig
geweest is ? Wij vefeeren zijne kieschheid, die het ftïl—
zwijgen aan den Uitgever op zijn doodbedde heeft opgelegd. Wij prijzen dezelve te meer, dewijl hij aan dezen geene fchriften overhandigen mogt, waaraan, naar
zijnen wensch, de laatfle hand der befchaving gelegd was.
Dit intusfehen wedethoudt ons niet, om aan de dankbaarheid en het billijk verlangen van dit en volgende geflachten, die nut en ftichting van den overledenen ontvangen zullen, het genoegen te verichalfen, dat zij,van
hem en zijnen arbeid fprekende, ook zijnen naam zich
kunnen herinneren. Onmogelijk toch kan en behoort de-

zc geheel weg te zinken in het graf der vergetelheid ,daar
dezelve, zoo wij vernemen, aireede in veler monden is.
De trekken ook, waarmede de Eerw. H O E K S T A , in
de Voorrede, het'beeld van zijnen hooggeachten Vriend
geteekend heeft, zijn zoo zeer onderfcheidende, zoo Sprekende aangelegd, dat, w i e , gelijk de Recenfent, den
welbeminden Grijsaard in zijn leven gekend heeft, bij het
aanfchouwen van het geheel, zijne nagedachtenis moet
huldigendoor te zeggen: „ D e z e en zoodanig was HIJ LKE

HANEKUIK."

Intus'chen wij twijfelen zelve, of men, het bovenstaande lezende, ons niet verdenken z a l , dat wij veeleer
eene loffpraak over den Schrijver, 4 wel eene onzijdige beoordeeling van deszelfs Verhandeling in ons Maandwerk hebben geplaatst; en Recenfent onderneemt het
niet, zich van die befchuldiging vrij te pleiten, zoo het
anders te wraken i s , dat hij niet zonder aanwijzing van
goeie gronden dit werk aangeprezen , en de verdienden
des overledenen erkend en vereerd heeft met hem te noemen. Of wil men het daar henen wenden, dat'wij misfchien te hoog loopen met dezen arbeid, die toch door
geene nieuwheid van ftofte, met name in onze verlichte
eeuw, zich aanbeveelt; daar het de voortreffelijkfield der Christelijke Zedeleer i s , die hier getoetst en
aangetoond w o r d t , gevoelen wij ons te zeer verontwaardigd , om op zulk een roekeloos oordeel eener vermetele
ligtzinnigheid anders te antwoorden dan met ftil te zwijgen , of wel door eene bïoote herinnering aan het voorbeeld van Paulus, Filip. III: 1. Voor ons is het genoeg,
te ontwaren, dat het verheven, en boven het redetwisten over Godgeleerde gefchilpunten voor Christenen belangrijk , onderwerp der Zedekunde door den Schrijver
op eene hem eigene en waarlijk keurige wijze is uiteengezet en aangedrongen, zoodat de oorfpronkelijkheid van
zijn betoog niet te betwisten valt. 'Wij mogen, en'behoeven ook, onzes inziens, bij ons verflag, den waardigen man niet op het fpopr- te volgen, of zullen air*
onze Lezers een dor geraamte voorftellen van eeu welp»
an

fpierd ligcbaam , hunne eigene befchouwing overwaardig.
Liever, om daartoe hen uit te noodigen, voegen wij nqg
bij het reeds gezegde eenen en anderen wenk. wegens punten, waarbij vooral onze aandacht met genoegen vertoefde.
Eene korte Inleiding ftaat aan het hoofd, die regt doet
aan de waarde , toe te kennen aan de Wetten van n oz E s , en aan de Zedefchriften van Heidenfche Wijsgeeren; dan tevens omtrent beiden doet uitkomen, dat zij
niet toereikende waren, om de menfchen, wier zedebederf zich ten diepfte wortelde, te hervormen , en op te
leiden tQt de verhevenfte deugd. Daartoe werd de latere
Openbaring door J E Z U S C H R I S T U S vereischt; en de
Schrijver ftett zich alzoo v o o r , aan te toonen, dat
de Heer en zijne Apostelen die allerverhevenfte Zedeleer,
aan de wereld gepredikt hebben, welke, door klaarheid
en zekerheid van inhoud tot verlichting van het verftand,
en evenzeer door krachtige hulpmiddelen tot verbetering
van 's menfchen hart en wandel berekend zijnde, allezins
het optwerp van eene Goddelijke wijsheid te achten is.
Onder twee voorname Afdeelingen rangfchikt hij zijne aanmerkingen. In H. I- befchotiwt hij die Zedeleer w het.
algemeen; daarna, in H. I I , worden de meeste en voorxèamftt van hare Zedewetten in het bijzonder getoetst,
f. Het algemeen overzigt geeft aanleiding, om te vertoeven bij de leerwijze van C H R I S T U S , en de duidelijkheid van zijne lesfen, ondanks derzelver inkleeding in
öosterfche leenfpreuken en gelijkenisfen, niet te miskennen. Zoo hier, als elders, ontmoet men voorheelden
vah eene oordeelkundige toelichting der H. Schrift, die,
maan de Lesfen van onzen W A G K N A A R , ( * ) higerigt,
zoo niet door H A NEK m g . vart dezen voorganger ge(*) De %e%en Lesfen over het verhandelen der H. Schrift^
te Amfierdam 1751 uitgegeven, dragen wel den naam niet op
den titel,maar z,ijn algemeen erkend voor het werk van W A c E s A A R , gelijk Ook uit de onderteekening van het Berigt
met j w. valt op te maken, en uit zijn Leven bl, 46 zekerheid heeft.
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ieerd, (leeds de goedkeuring zullen wegdragen van opregte Bijbelminnaars, ook bij verfchil van gevoelens. Om
eene proeve uit vele aan te duiden, worde die over eene
plaats tilt des Heeren nachtgefprek met N I K O D E M U S
(bl. 4 8 env.) door ons vermeld. Bij uitnemendheid gevielen ons desgelijks in dit Hoofdfluk die wèl uiteengezette aanmerkingen over de Christelijke Zedeleer, die
voldingend betoogen, dat J E Z U S geen wijsgeerig of geregeld zamenflel bedoeld heeft voor te dragen , maar veeleer daardoor zijne Goddelijke wijsheid aan den dag legde,
dat Hij zijn onderrigt mededeelde en bouwde óp baarblijkeüjke waarheden en gronden, die het gezond menfchenverftand even weinig betwijfelen mag, als een onbedorven ,
vroom en geloovig hart weigeren kan, deze zijne voorfcbriften of liefdewetten gehoorzaam te betrachten. Veel
fchoons moeten wij in dit uitgebreid, keurig en met orde bewerkt geheel onaangeroerd voorbijgaan. Bijzonder
lezenswaardig nogtans, vooral in onze dagen, waarin
misfchien ergens nog voorflanders zich fchuil houden van
het Kantiaanfche ftelfel, durven wij 'smans bedenkingen
noemen tegen het wanbegrip, dat „ Evangelifche deugd
„ mogt aanzien voor eene flaaffche gehoorzaamheid, ge„ boren uit de hoop op loon en vrees voor flraf, voor
„ eene op eigenbelang gegronde onderwerping." Dadelijk , na volledige voordragt dier overdrevene Helling,
vangt hij aan tè zeggen: „ Laat de mensch niet te hoog
„ vliegen, niet te fijn filozoferen. Zonder eerbied, zon„ der liefde voor het zedelijk goede kan er geene deugd
„ aanwezig zijn. Maar de zucht naar hooger geluk be„ hoort evenzeer tot onze natuur, als eindige en volmaakbare fchepfelen. Deugd en zaligheid zijn ons hoogy, fle goed, en als doel van ons flreven onaffcheidbaar
„ vereenigd. Ook de fchrik voor de ellende der zonde
„ behoort tot onze redelijke natuur, en de gepaste voor„ Helling daarvan is voor alle menfehen zonder uitzon„ dering nuttig. Hoop en vrees des, onze natuur eigen,
„ worden inzonderheid ontvonkt en veredeld door onse
j , denkbeelden van' G o d , en onze betrekking tot Hein
8

„ als zijne redelijke feiiepfekn. Onze gehoorzaamheid
„ wordt dus verfterkt, aangezet en voltooid, door hoop
„ op bclooning en vrees voor draf." Dit begin zij genoeg,
te gelijk om tot eene proeve te dienen van den helderen
denktrant en ongekunftelden, doch in duidelijkheid voortieffelijken ftijl der Verhandeling. Men leze liever in dezelve (bl. 1 0 8 - 1 1 8 ) den loop der redenering, die de
kleinheid van het verfchil tusfchen den fcherpziftenden
Wijsgeer en verftandigen Christen aantoont, en eindigt
met dit befluit: „ De hoogaclucrs van rede en gezond
„ verftand (en voor de zoodanigen willen zij vooral ge„ houden worden , die deze befchuldiging tegen de Evan„ gelifche Zedeleer inbrengen) kunnen niets laags en on„ edels in den eisch des Evangelies vinden, als zij (het)
„ een verflandig onderzoek, eene redelijke kennis voor„ fchrijft, om onze pligten ie betrachten."
Men ontwaart, dit Hoofddeel moest uitvoerig worden ,
zoude daarin de Evangelifche Zedeleer in het algemeen
befchouwd, en hare voortreffelijkheid worden aangedrongen. Wij hadden daarom wel gewenscht, dat de Schrijver , of de Uitgever ( * ) , een en ander rustpunt gekozen
en aangewezen had, waarbij de gewone Lezer althans
zich voegelijk verpoozen mogt, die nu, vreezen w i j , den
langen draad niet zonder eenige_ vermoeijcnis zal volgen ,
en , bij hec einde gekomen, bezwaarlijker mag naoogen.
Beter ten minfte geviel ons te dezen het andere, Ilde
(*) Ssïec oogmerk noemen wij den Uitgever ook hier; want
gelijk <Jeze de fpelüng in het MS. niet gevolgd, maar gewijzigd heeft naar die , welke thans in gebruik is, zoo zouden wij
pok met genoegen gezien hebben , dat hij de aanleiding tot deze
onze aanmerking had voorgekomen , door het ifte Hoofddeel
jn laragraphen te fplitfen, eri, gelijk van het I I d e , d e n
korten inhoud op te geven. Dat de Schrijver zelf zulks niet
deed, is misfchien daaruit ontdaan, dat bij aan deze Verhandeling niet de laatfte band beeft mogen leggen. Indien eerlang eene tweede uitgave, gel^ik wij hopen, vereischt wierd,
zal, vertrouwen wij , de vergisfing omtrent L A C T A N T I U S
op bl. 2 6 8 , ook opgemerkt en weggenomen worden.
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Hoofddeel, door den overledenen zeiven geplitst naar de
bijzondere Evangelifche Zedepligten, mee welker verde
diging, voornamelijk tegen meer of min aangelegene be
denkingen van het Ongeloof, hij zich onledig houdt. T o t
betere voltooijing van den nuttigen arbeid, ontmoeten wij
nog aan het einde een uitnemend antwoord öp de zwa
righeden , onder de Christenen zelve meermalen gerezen
en ter bane gebragt, nopens „ de onderdanigheid , die in
5, het Nieuwe Testament aan de vrouwen jegens hare
„ mannen wordt aanbevolen." Het jammert ons inder
daad, dat ons bedek verbiedt, onze Lezers te toeven bij
dit andere deel des werks, dat, zoo wij ons eigen oor
deel mogen vertrouwen, vooral geene mindere goedkeu
ring én lof verdient, dan het vorige. Trouwens, wat
wij van de zedigheid , befclieidenheid en belezenheid, of
uitlegkunde des zaligen mans reeds gezegd hebben, ftraalt
telkens op nieuw den opmerkzamen in het o o g , bij den
ftrijd, welken hij hier voert, met befirijders of misken
ners van de Zedeleer des Evangelies. Omtrent iedere
betwiste deugd of pligt lezen wij in vollen nadruk de
ingebragte hezwaarnisfen aan het hoofd der afdeeling,
waarin 4e verdediging volgt, en , door vergelijking van
de hardere letter, bij fommige tekften , met andere, die
duidelijker fpreken, de ware zin der gewijde Boeken
getoetst, en ter ftaving van de voortreffelijkheid der
Christelijke Zedeleer wordt aangedrongen. Bijzondere aan
dacht fchijnt het ons voor Godgeleerden te verdiénen,
wat hier voorkomt wegens ,, den pligt van het geloof in
„ C H R I S T U S , " en het daarop volgende, dat volgens het
Evangelie ten toets brengt, „ w a t men, beftaanbaar met
„ Gods eere, aan C H R I S T U S verfehuldigd z i j ; " en
gaarne zouden wij wenfchen, dat „ de leer van j E z u s
„ omtrent de Echtfcheiding," hier aangedrongen, daaringang vond, waar zij het meeste nut voor Nederland zou
kunnen ftichten. Wij leggen het boek ter zijde, waarvan,
•wij noode fcheiden mogen , dan in de hope, dat ons ver
flag iets medewerken gal, om hetzelve in veler handen te
brengen, dewijl het zulks overwaardig is. In die hops
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vleijen wij ons, dat de Uitgever aanmoediging vinden
zal, om van den voorraad, hem aanbetrouwd, nog eene
cf andere Verhandeling der wereld mede te deelen. Van
zijnen kant zal het toch, houden wij ons verzekerd,
eene aangename bezigheid zijn, het zijne toe te brengen,
dat de naam des Grijsaards , die een fieraad geweest is van
het. Doopsgezind Kerkgenootschap, in zegening blijve
tot bij de late nakomelingschap (*).
£*) Dewijl H A N E R U I K , wanneer hij iets ter perfe gaf,
niet verlangde genoemd te worden , herinneren wij ons Hechts
een tweetal Verhandelingen, die, zoo wij niet dwalen, oan
hem met eenig regt mogen toegekend worden: i ° . over
'* menfehen gelui op deze wereld, Harlingen 1801 ; 2 . over
de vereeniging tusfchen Rede en Gevoel, opgenomen in het
Mengelwerk onzer Letteroefeningen voor 1822, bl. 4 9 7 ,
0

Nieuwe Bundel Leerredenen, door A . V A N B E M M E L E N , Predikant te Qosterhout. Te Delft, bij de
Wed. J. Allart. 1826, fn gr. 8vo. 3 1 6 Bl. f 3 - :
Jndien al iemand nog de uïtftekende bekwaamheid van
dezen uitmuntenden Prediker, na de lezing van zijne twee
vroegere bundels, in 1818 en 1821 uitgegeven , betwijfelen mogt, (hetgeen zeker vreemd zou zijn) deze nieuwe
bundel moet hem van zulk eene dwaling terugbrengen, en
men mag 's mans welgevestigden roem, als uitmuntend
Kanfelredenaar , door denzelven volftrekt voldongen reke*
nen. Jammer maar, dit zeggen wij telkens, dat zulk eenen
man geen uitgebreider werkkring op talrijker gehoor, in
eene of andere der aanzienlijkfte gemeenten van de Ne?
derlandfche Kerk, te beurt viel!
Hij geeft hier wederom een tiental proeven van zijnen
uitmuntenden arbeid, bij iedere van welke wij 's mans geleerdheid en oordeelkunde, zijnen goeden fmaak en uitftekend genie bewonderen. De twee eerst hier voorko*
mende leerredenen waren de aanleiding tot geheel de uitt
gave van dezen nieuwen bundel. De eerfte is 's mans af
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feheidsrede bij zijne gemeente te Ankeveen. Zij heeft j 0,
XVI: 3 3 ' . ten tekst. Dezelve munt nog boven de overi»
gen uit in eenvoudigheid en hartelijkheid. Men zou in,
den eerden opflag misfchien meenen,, dat de tekst hier
enkel motto was; doch dan zou men zjch bedriegen. Keurig wordt eerst ontwikkeld, hoe die affcheidsrede van Jezus , waartoe deze woorden behooren, geheel een woord
van vrede was voor zijne discipelen; een woord van verde voor het verftand, voor het geweten; vrede in hun,
werk en in hun lot. Het tweede deel neemt deze bijzonderheden allen over, en maakt dezelve bijzonder nuttig
en gepast voor leeraar en gemeente bij hun fcheiden. De
aanfpraken en wenfchen zijn in dit deel eenvoudig enna«
tuurlijk ingeweven, en zijn woorden uit het liefdevolle
hart. — Bij de bevestiging van zijnen opvolger koos de
Leeraar de inleiding der Bergrede, M A T T . V ; i — 1 6 ;
en,, hoe zeldzaam deze tekst voor zulk. eene gelegenheid
gekozen worde, hij blijkt allergelukkigst gekozen te zijn,
tot onderrigt yan leqraar en gemeente, bij de aanvaarding
der Evangeliebediening. Kundig, maar ongezocht, verbindt de Leeraar deze rede met zijne vorige tot affcheid
van die gemeente, welke hij nog zoo hartelijk lief heeft,
en roept voor hem en haar aandoenlijke herinneringen op.
Dan wijst hij op den tekst, als een woord van zachtheid
en ernst toen uitnemend voor de discipelen en voor het
volk gefchikt. Bij de lezing dringen wij door tot den
geest, en worden alle deze wonderfpeuken ons helder.
De Leeraar heeft daarna de beste aanleiding tot bemoediging en vermaning bij de plaats hebbende plegtigheid.
?

Nu volgen gewone leerredenen, maar waarlijk wel ongewoon èn meesterlijk uitgewerkt. Al aandonds trof ons
bij die over H A N D . VIII: 3 9 . de bij uitdek korte inleiding, waarin geheel de gelchiedenis, zonder dat er een
enkel woord te veel of te weinig gezegd wordt, genoegzaam wordt opgehelderd, zoodat men van zelve op het
ftandpunt komt, om het Evangelie te bel'chouwen als dof
van biijdfehap vóór den daar gemelden Hoveling, (daar door
hetzelve zijn verftand opgehelderd* zijn beste wensch verb

daan, hem de hoogfte eer was aangedaan, en nu ook door
hetzelve hem het gemis van zijnen leeraar, die hem zoo
fpoedig verliet, vergoed werd.) Zoo blijft ook het Evan
gelie voor ons eene ware ftof van blijdfehap, als zijnde
middel van ware verdandsverlichting. Het vermeerder?
wezenlijk onze kennis, deelt de beste Godsdienstleer mede,
en doet de voltooijing van Gods vroegere openbaringen
opmerken. Maar hetzelve is ook middel van bevrediging
des gemoeds. Het veredelt daarenboven de menfehen in
alle rangen en Handen; en eindelijk is het middel van
blijvend vergenoegen, bij alle verwisfeling van omftan*
digheden en lot.
Maar vooral niet minder bekoorde ons het nu volgend
voordel, waarin, naar H A N D , X V I : 1 3 — 1 5 , L y d i a , tot
het Christendom overgebragt, wordt aangewezen als een
voorbeeld van dert invloed van het Evangelie op de vrou
wen. Deze leerrede moet de fekfe lezen en herlezen; wij
bewonderen den fijnbefchaafden Spreker, die evenwel ner
gens vleit. Maar deze leerrede is niet alleen voor
vrouwen, zij is algemeen van belang. Uitmuntend doet
de Redenaar opmerken het onfehatbare en voortreffelijke
van dit tweede boek van Lukas, hetwelk, bij het ver
haal van zoo veel gelijkfoortigs, in ieder verhaal echter
iets bijzonder kenmerkends heeft, waardoor het het ver
velend eenzelvige van gelijkfoortige gefchiedenisfen voor
komt. Iets, dat volkomen waar i s , maar door ons nog
niet alzoo was opgemerkt en gevoeld. — Nu wordt de
overgang van Lydia tot het Christendom befchouwd.
Hoe veel verfchilt de treffende opheldering van deze ge
fchiedenis hier niet van zoo menige leerrede over dezel
v e , waarbij dan ook wel veel wordt omgehaald, dat gefchil baart en fommigen hindert, maar dat hier zoo na
tuurlijk , als niets ter zake doende, wordt vermeden. —.
Het tweede deel wijst den invloed aan , welken het Evan
gelie heeft uitgeoefend op de vrouwen : tot derzelver ver
lichting en befchaving, — hare godsdienflige vorming en
veredeling, — en op derzelver lot, Eindelijk worden
daaruit gevolgen afgeleid tot waardering en behartiging-

van zulk een Evangelie, daar dat Evangelie een gefchenlt
van God is aan de vrouwen,aan de huisgezinnen, ja aan
geheel het menfchelijk gedacht. — Mogten wij eene keuze doen, bij eenen bundel, waarin alles zoo voortreffe
lijk i s , wij zouden deze leerrede kiezen , van wege het
kiesch en edel gevoel, het oordeelkundige en ongezoch
t e , de overal doorftralende hartelijkheid en edele eenvou
digheid. Maar wij mogen niet kiezen ; want in welke van
deze leerredenen zouden wij durven zeggen, dat iets van
dit alles ontbreekt? Onze vrouwen eu jongedochters mo
gen wij echter deze leerrede boven alle de anderen wel
aanbevelen; en daar ons de ruimte tot het geven eener
proeve ontbreekt, zoo willen wij van dezelve afftappen
met de herinnering aan de woorden van den nog altijd
verdienftelijken vaderlandichen Dichter V O E T :
Maar, lust der aarde ! lief ge/lacht f
Past iemand da i den roem van 'jczus' komst te melden\
Die aangenamer dag, en heil, heeft aangebragt,
't Past u. Heft aan den toon, enz.
R O M . XI: 33—36 behandelt de ondoorgrondelijke wijs
heid der Godsi egering, en wijst, na eene keurige ver
klaring van den fchoonen bijbeltekst, die ondoorgron
delijke wij.sheid aan in het zedehik beftuur over het
menschdom , en wekt daardoor dan op tot beftendige op
merkzaamheid op dat beftuur, waardoor wij veelzins ver
maand en vertroost worden. - Niet minder overtuigend
wordt de gelukzaligheid van het vertrouwen op God behan
deld , naar p s. C X L V I . De Redenaar begint met de be
hoeften van het hart. De PTalm wordt gevolgd, en keu
rig opgehelderd; en hier kenmerkt de Redenaar zich alseen voortreffelijk beoefenaar mede van de Oosterfche let
terkunde. Ten (lotte geeft hij ons algemeene proeven
van die gelukzaligheid des vertrouwens op G o d , door den
H . Dichter zoo treffend bezongen. Het verhoogt het le
vensgenot , — fterkt tegen alle wisfelvalligheid van het
vertrouwen op fchepfelen — en geeft in tegenfpoed den
besten troost. — De twee nu volgende leerredenen ftellen
ons J E Z U S voor in zijne blijdfehaf en droefheid. Naar
S.UK, X: a i , , wordt het m-nXcheiijke in Jezus, die zich
:

zoo menfchelijk verheugen kon , in dit en menig ander ge*
V a ! , treffend aangewezen, en ten aanzien Van het betamelijke en geoorloofde, maar ook van de heilzame (trekking van zoodanige vreugde, de nuttigde proeve gegeven. Het weenen van Jezus bij Lazarus' graf, j o. XI:
35, wordt als eene regt menfchelijkc, — heilige, — gematigde — en menschlievende droefheid voorgefteld; e n ,
daar men dikwijls zöo veel, dat onzes inziens niets ter
zake doet, over deze, tranen hoort aanvoeren, zal niémand de hier geheel menschkundige en treffende opheldering onvoldaan uit de handen leggen. Alles wordt aangewend om ons den Heer te doen beminden en bewonderen en ons op te wekken tot onze vorming naar Hem. —.
Schoon wordt de Christelijke navolging van God in liefd e , naar Ë P H . V : 1 , 2 , aangeprezen^ Hier ontbreekt
niets, noch ter opheldering, noch ter opwekking en aanmoediging; en wordt deze Apostolifche opwekking ren
flotte, kort, maar krachtig j aangedrongen, als toepasfelijk op alle onze aardfche betrekkingen'* — Geheel de
bundel wordt eindelijk befloten met eene aanwijzing van
de onveranderlijkheid des Evangelies; zijnde deze leerrede over '1 P Ê T R . I: 25 eene herinnering aan de Kerkhervorming. Eenvoudig is het pla'n: bij al het veranderlijke op aarde, de onveranderlijkheid van Gods woord
toor te ftellen en te betoogen uit deszelfs btjlemming, —«
deszelfs voorname leerpunten — en Gods bejlendlge zorg,
gefchiedkundig aangewezen, om* hetzelve te bewaren; eft
dan ,daar dit het woord i s , dat onder ons is verkondigd,
op te wekken tot dankbaarheid, ftandvastigblijven bij kennis en geloof, en vooral volharden in het betrachten. Eindelijk keert de Redenaar tot het punt, waarvan hij wa$"
uitgegaan, terug, door de vcrpligting aan te dringen,om
dat onveranderlijk Evangelie op de vergankelijke, maar nogtans geoorloofde, genoegens der natuur en des menfchelijken levens toe te pas'ön. — Met moeite houden wij"
ook hier eene proeve ' e n i g , wélke den echt liberalen,
verdraagzamen geest van den nederigen Protestantfchesf
Leeraar zoude kenmerkei*,4
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Wij behoeven dezen bundel niet aan te prijzen : de lezer
Êiet, dal, wie zieh zijne onderwerpen zóó weet te kiezen , en dezelve naar zoodanige plannen zoo uitnemend
weet uit te werken, voorzeker niet onder de meer gewone Predikers kan gerangfchikt worden.

Verhandeling over den Kanker, door F . j . H A V E R
D R o E z E , Lector in de Ontleed- en Heelkunde te
Dordrecht; uitgegeven door het provinciaal Utrechtsch
Genootfchap. Te Utrecht, bij J. Altheer. 1824. In
gr. Bvo. 295 Bl. f 2- 7 0 .
Verhandeling over den Kanker, door J O H . G E R . v 0 K S T >
M A N , Stadsheelmeester te Delft, en deszelfs Zoon
JAN
G I J S B E R T
V O R S T M A N , Heel- en Vrocdmccs*
ter in 'sHage; uitgegeven door hetzelfde Genootfchap.Te Utrecht, bij denzelfden. 1824. I" § » 8w<< 33$
Bl.fi-.
r

T

ij voegen deze twee prijsverhandelingen bijeen, omdat zij beide antwoorden zijn op dezelfde vraag, en beide
door het. loffelijk Utrechtsch Genootfchap met goud be-*
kroond. De vraag zelve was van den volgenden inhoud;
„ Zijn er genoegzame kenteekens , waardoor men den wa*
ren Kanker van andere naar denzelven gelijkende ongemakken altijd zeker kan onderkennen ? Zoo ja; welke zijn
deze ? — Moet men deze ziekte altijd als uit eene alge*
meene ongefteldheid des geheelen ligehaams voortkomen*
de befchouwen, óf is zij fomtijds alleen plaatfelijk ? Indien zij. voor eene algemeene ongefteldheid moet gehou*
den worden, kunnen uitwendige geneesmiddelen, hetzij
de afzetting, hetzij het middel der zoogenoemde nonnen
van Rees, hetzij het gebruik van bijtmiddelen en bijzonder van het Arfenicum, rets of tot genezing der ziekte ,
of tot vermindering der toevallen toebrengen, of moet
men deze allen als nadeelig befchouwen ? —• Wanneer de
ziekte nog geen kenteeken van waren Kanker heeft, maar
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echter doet vreezen, dat dezelve daarin zal overgaan, efl
er geene gronden zijn, om dezelve anders, dan alleen
plaatfelijk, te befchouwen, Welke uitwendige middelen
kunnen dan, met eenige hoop van goeden uitflag, wor
den aangewend, en welke moet men als iehadelijk be
fchouwen ?"
Eene vraag, des te belangrijker, daar zij eene ziekte
betreft, even vreësfelijk in aard, als duister in oorzaak ,—
eene ziekte, die ook in onze gewesten jaarlijks vele flagtoifers telt, en door de vermogendfte geneesmiddelen eer
verergerd , dan verzacht fchijnt te worden. Gretig ont
vangt dus de beoefenaar der Genees- of Heelkunde al
les, wat hem tot betere inzage in deze duistere en hard
nekkige kwaal wordt aangeboden, en Recenfent nam daar
óm ook deze beide verhandelingen met belangftelling in
de hand, om te ontdekken, in hoeverre uit dezelve eene
nieuwe en betere verklaring van het tot nog toe of ge
heel o f ten deele onopgelost vraagftuk was op te garen.
No. I is in vijf Hoofddeelen gefplitst. Het eerfte han
delt in 't algemeen over het wezen van den Kanker. Het
tweede over de-gebreken, welke met den Kanker de mees
te overeenkomst hebben , gelijk ook over derzelver onderfcheidende teekens. Het derde .bevat het onderzoek , of
de Kanker als uit eene algemeene oorzaak oorfpronkelijk,
Of als een plaatfelijk gebrek moet befchouwd worden. Het
vierde diént ter beoordeeling der in de vraag genoemde
uitwendige hulpmiddelen ter genezing van den Kanker,
en wel bepaaldelijk van de afzetting, van het middel der
nonnen van Rees , en van het Arfenicum ; terwijl eindelijk
het vijfde Hoofdfluk over die uitwendige middelen han
delt , die m e n , overeenkomftig het laatfle gedeelte der
vraag, op den plaatfelijken Kanker zou kunnentoepasfen.
Ons thans voornamelijk bij de hoofdpunten van het op
gegeven vraagftuk bepalende, merken wij a a n , dat de
Kanker niet als eene plaatfelijke, maar als eene algemeene
ziekte befchouwd wordt, van eene algemeene oorzaak
herkomftig, offchoon dezelve in fommige gevallen een
plaatfelijk begin hebben kan* Waardoor kenfehetst ziels

nu deze laatfte! De Schrijver erkent, dit kenfchetfende&
priori op eenen onvvankelbaren grond niet te kunnen aanwijzen. Betreffende dé plaatfelijké middelen, bepaalt zléli
de Schrijver vooreerst bij hét middel der nonnen van R e e s ,
t welk hem voorkomt in niets' anders te belïaan, dan iri
levend gedampte rivierkreeften én knoflookbollén; terwijl
proeven, op honden genomen, genoegzaam bewezen
dat hetzelve geene vergiftige narcotifche eigenfchappen bezit. Dit middel i s , volgens des Schrijvers ondervinding,
ih fommige plaatfelijké ontaardingen, die de aanleidende
oorzaken van Kanker kunnen worden, fomtijds voordeel'ig bevonden, maar moet op den waren cancer occultus
en exulceratus himmef worden aangewend. De Opératie
kan alleen dan met eenige hoop op goeden ilitflag vérrigt
worden, als dë ziekte het aanzien heeft van pktatfehjk,
en met de omliggende deëlen niet verbonden te zijn.
Het arfenicum,
ais causticum aangewend, moet, volgens hét oordeel des kundiged Schrijvers, als éeri middel worden aangezien, evert ontoereikend als gevaarlijk;
Met veel oordeel, en volgens de regelen eenér algemeene'
therapie, zijn de remsdia fymptomatica en palliatiya behandeld. Ih fcirrhus en nog niet ontwikkelden Kankef
wordt inzonderheid de extirpatie aanbevolen , Waaraan iri
alie gevallen de voorkeur boven dë cduterid, en bepaal^
delijk het arfenicum, gégéveiï wordt. Het middel vari
de nonnen van Rees wordt ih deri fcirrhui of ca"neef oc'cultus als onvermogend niet flechts, maar oök a!s fchai
Helijk verworpen, eh dë proeven, met de calendula ge!*
nomen, acht de Schrijver met rëgt onvoldoende, óm dezelve in waren Kanker aan te prijzen j terwijl hij, met
niet minder ernst, alle plaatfelijké middelen , welke deri
fcirrhus of cancer occultus zouden kunnen opwekken, terï
fterkfte afkeurt.
f

No. II. Deze verhandeling beantwoordt de vraag in
Vier Afdeeiïngen. In de eerfte worden dé kenteekenen"
ontwikkeld, welke den waren Kanker van alle andere gebreken doen onderkennen. De tweede betreft het onderhoek aangaande de algemeenheid óf plaatfelijkheid deze*
È Q E K B E S C H . 182Ó;
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ziekte. De derde handelt over de plaatfelijke en uitwendige middelen in dit gebrek opgegeven: de afzetting, het middel der nonnen van R e e s , het arfenicum,
enz. De vierde, eindelijk, bepaalt zich bij die uitwendige middelen, welke in den nog niet ontwikkelden Kanker met eenige hoop van fucces kunnen worden gebezigd , of als fchadelijk vermeden moeten worden.
In de eerfte Afdeeling wordt ook de Kanker der bijzondere in- en uitwendige deelen behandeld, hetgeen,
wel is waar, aan dit ftuk eene meerdere volledigheid
geeft, doch echter naar den aard der voorgeftelde vraag
ons toefebeen niet zoo volftrekt vereischt te worden. In
het voorbijgaan zij aangemerkt, dat dit diagnostifchc gedeelte met veel naauwkeurigheid bewerkt is.
Bij de beantwoording van het tweede deel der vraag
nemen de Schrijvers eene dlathefts cancrofa aan, welke,
voornamelijk op de zenuwen werkende, in derzelver uiteinden eene bijzondere ontaarding en eigenfoortige afwijking veroorzaakt, welke den Kanker daarftelt. Niet altijd wordt er fcirrhus vereischt tot het om ftaan van den
Kanker; niet alle ftirrhl zijn uit derzelver aard geneigd
in Kanker over te gaan. T o t dezen overgang wordt eene
cachexia cancrofa vereischt, welke derhalve eene algemeene ziekte is van de geheele bewerktuiging. Omtrent
de beziging van uitwendige geneesmiddelen zijn de Schrijvers van oordeel, dat een fcirrhus, die in carcinoma zoti
kunnen overgaan, radicaal door het mes herfteld kan worden , (namelijk onder bepaalde, bij deskundigen bekende,
en hier ter plaatfe opgegevene omftandigheden) en dat dè
wegneming, ook in meergevorderden graad der ziekte,
als palliatief nuttig zijn kan, ja fomtijds, bij herhaling
gebruikt, het gebrek genezen heeft. Het middel der
nonnen van Rees heeft, bij naauwkeurig onderzoek, dezelfde flotfommen gegeven, als wij in de eerfte verhandeling
vonden aangeteekend; uit welk een en ander het wettig
befluit wordt opgemaakt, dat dit middel nadeelig op den
fcirrhus kan werken, vooral dan, wanneer er reeds beginfelen van Kanker aanwezig zijn. De bijtmiddelen, en
t
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bepaaldelijk het arfenkum , worden, als eerder gefchikt
ohl de ontwikkeling der' ziekte te bevorderen, dan om
de genezing ö f vermiriderihg der toevallen te bewerken,
volftrektelijk afgekeurd. Ook uitwendige middelen ter opi
iósfing Van den fcirrhus, onder den naam van fpecifica op
gegeven ; zijbl, volgens de uitfpraak der Schrijverè, in
Üeri waren fcirrhus nooit met goed gevolg gebruikt. Id
den tweeden en derden graad kunnen de cicutd en belladonna , dooi: hunne verdoovendë eigenfebappen, dë toévallen verminderen, doch vereifchen, inzonderheid bij
zenuwzwakte, de meeste voomgtigheid. Ook de cajeridula voldeed den Schrijvers dezer verhandeling èvëri min
éls den Heèrë H A V E R D R O E Z E . In den verzworen
Kanker Wórdt bovenal hét gébruik van koud water aangeprezëii.
Dit is hét beloop, der beide hoogstbelangrijke verfiandeiingen. Elk derzeiVt heeft hare bijzondere verdienden. Indé
eerfte voridèn wij klaarheid , bondigheid enhelder praktisch'
bordeel; in de laatfte meerdere uitvoerigheid, belezenheid en tHeoretifché kennis. Beide irlaken een góed geheel
uit; eri hoewel wij door dezelve noch in dé kennis van
den aard des Kankers; noch Ifl deyzelfs genezing veel gevorderd zijn, zoo hebben zij echter fchadelijke en nuuèlooze middelen bepaald leeren kennen, en over lï'et' therapéütifche gedeelte der vraag veel lichts verfpreid; iéts
waarop Recenfent h'oogeren prijs ftelt, dan op vernuftige
befpiegëlingen, Öf hoog opgevijzelde fpecifica, die dë verwachting der ligtgeloovigeri zoo menfgrtóaï teletirftellèn.

Reit door de Republiek van Columbia ,iH hel jaar 1 8 2 3 ,
door o* M O L L I E N . Uit het Fransch vertaald, door
G . B R Ü G G E rif A N S . / / Deëkh. Ti hfrdmht,
bij
Blus é en van Braam. 1 8 3 5 . In gr, Svo. Te zanten
XÏIV eir 557 Bl. f 5 . 8 0 .
"Wanneer v v | , te midden van de veelal bedroevende'ea
G g 2

de verwachting van den menfchenvriend jarrirnerlijk teleur*
itellende gebeurtenisfen van onzen tijd, het oog naar het
Westen liaan, zoo treft ons het verrasfende fchouwfpeï
van het grootfte Werelddeel, hetwelk zich n u , wat des-zelfs vasteland betreft, geheel heeft vrijgemaakt van de
heerfchappij der twee verouderde;(wij zouden bijkans zeggen vetmolfemde) Rijken van Spanje en Portugal, die nu
drie Eeuwen lang hunnen looden fcbepter over hetzelve
hadden uitgeitrekt. Dit wonder is in vijftien jaren volbragt, en de onmetelijke ftreken van den 44 gr. Zuider-,
tot den 40 gr. Noorderbreedte, waar te voren Spanje de
Rrjken Mexico , Peru, Nieuw - Granada, Venezuela ,
Chili, Paraguay , Portugal en Brazilië bezat, zijn tegenwoordig verdeeld in zeven groote Gcmeenebesten,
waarin die beide Rijken geen duimbreed gronds meer bezitten, en één Keizerrijk, nog wel het grootfte van allen , en hetwelk kans heeft, het Moederland eenen beteren Staatsvorm te zullen geven.
1. Mexico (ysxtt het oude Nieuw-Mexico, Californië enhet fchiereiland Tucatan), bevolkt (vóór den opftand)
met 7 , en tegenwoordig waarfchijnlijk nog met 6 millioenen inwoners, hetwelk , volgens H U M & O L D < T , fchier
alles alleen kan voortbrengen, wat men in de overige
y*eréldc!eelen vindt, maar vooral gewigtig door zijnen overvloed
g ° d en zilver, gelijk aan cochenilrp, cacao en
andere kostbare koloniale waren. a. Guatimala, of Middel- Amerika,
tusfchen de baai van Honduras en de
landengte van Dariè,
beroemd door zijnen indigo,
met ruim een millioen inwoners, 3, Columbia, zamengefteld uit het voormalige Nieuw - Granada en Venezuela, met derdehalf millioen inwoners, hoofdftad'i5WaIé
éi Bogota, zeer rijk aan goud, zilver, z o u t , cacao, tal j a k , kina, enz. Ook Quito, met hare bekoorlijke bergvlakte en omliggende vuurbergen, het hoogfte gedeelte
der Andes, behooren daartoe; 4 . Peru, of het voormalige
Neder - Peru, hoofdftad Lima, waarvan de bevolking ook
méér dan een millioen zal bedragen. 5. Opper -Peru,
waar de rijke goud- en zilvermijnen gevonden worden, die
a a n

u

dat land zoo zeer beroemd gemaakt hebben, miar tegenwoordig grootendeels uitgeput zijn. De hoofdftad z a l , naar
B O L I V A R , den naam van Bolivia dragen. De bevolking is in deze pas gevormde Republiek nog nier juist
bekend. 6. De vereenigde Provinciën der Plata - Rivier ,
onder welke Buenos-Ayres verreweg de magtigfte is. Hier
fchijnt nog weinig orde te heerfchen; een gedeelte van
Paraguay, hetwelk de Republiek mede tot hare bezittingen
rekent, is onder het Dictatorfchapvrn zekeren Dr. F R A K C I A , en Buenos-Ayres is met Brazilië in oorlog, hetwelk Montevideo ingenomen heeft en weigert terug te geven. De bevolking van alle deze Provinciën mag anderhalf millioeiv bedragen. Dit land is wegens deszelfs fineer
en huiden voor Europa van belang; het trekt die uit de
onmetelijke grasvlakten, waarin vele duizend runderen grazen. 7. Chili, met omtrent 800,000 zielen bevolkt, eene
fmalle ftreep tusfchen de kust en de bergketen der Andes,
zeer rijk aan koper en goud. De hoofdftad is St. Jago, met
de haven Valparaifo. (Van deze Gemeenebesten hebben
er drie, op het voorbeeld der Vereenigde Staten, eenen
'Bondgenootfchappehjken (federalen) Regeringsvorm aangenomen; namelijk Mexico, Guatimala en de Plata gewesj»
ten. In Columbia, de beide Peru's en Chili heerscht meer
eenheid van Beftuur; doch anders is de vorm ook geheel op
dien harer oudere zuster, de Anglo- Amerikaanfche Republiek, gefchoeid, met eenen Prefident, Vice - Prefident,
Senaat en Kamer der Reprefentanten.) 8. Brazilië, hetwelk zich, onder het fchüd eenèr zeer liberale Staatsregeling , van Portugal heeft losgerukt, en den Zoon des Konings zejven, onder den titel van Keizer, aan haar hoofd
heeft gefield. Dit Rijk kan wel niet minder dan viermillioenen inwoners hebben; (een latere Schrijver (s c H a' F F K R ) begroot het zelfs op 5,300,000 , doch dit is blijkbaar overdreven, gelijk hij ook Columbia op ruim vier
millioenen ftelt.) He,t bezit, gelijk Mexico, en misfchien
nog meer dan dit, alle middelen van volksbeftaan, voorfpoedj zelfs weelde in zijnen fchoot; goud, diamanten,
granen'van allerlei foorten, rijst, tabak, koflij, cacao,
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fuiker, katoen, cochenille, huiden, rundvleesch , en,?.
Voegt men hierbij nu nog de Republiek Haïti, misfchien
door een millioen menfehen bevolkt, zoo bedraagt, volgens eene gansch niet ruime berekening, het getal der.
menfehen, a)\§ door, de jongde gebeurtenisfen in Amerika de vrijheid, pf ten minde het uitzigt daarop erlangd
hebben, niet minder dan achttien en een half millioen.
.Wij zeggen: de vrijheid, of het uitzigt daarop; want
tot nu tqe bedaan er nog flechts al te vele fay en uit
Afrika in deze Gerneenebesten, voor welke echter d e
.nieuwe Wetgeving zeer gundig i s . Wij moeten nogtarrs
der waarheid hulde. doen roet te zeggen, dat de Spaa-ifche zoo wel als Portugefche Regeringen en volkplanters
de Negerflaven met ongemeene zachtheid behandelden,
waaraan de kolonisten in onze, z o o w e l als in de Franfche en Engelfche Volkplantingen etl in de Vereenigde Staten , wel een voorbeeld hadden mogen nemen. De Repu,biikeinfebe Regeringsvorm en de talrijke Mulatten (een
sxtnengd ras) zullen misfchien. in Columbia, en Peru de
bevrijding , althans de zeer aanmerkelijke verzachting van
het lot .der fiaven te weeg brengen. Volgens M O L L I E N
zal men, naar de W e t , in 40. jaren geene flaven meer in
Columbia zien. In Mexico, is het getal Negerflaven zeer
gering. De Indianen zijn in Columbia reeds allen federt
de Omwenteling vrijverklaard; in Mexico, waren zij eigenlijk volgens de Wet nimmer flaven, maar hun lot was,
daarom niet veel beter; thans zijn zij vrije menfehen, gelijk de Kreolen, die zonder hen de 0verwinning op Spanje..
nooit hadden kunnen bevechten.
Natuur|pk vraagt men, welk Genie dez^e Omwenteling
beeft daargefteld; of Zuid- ^merika en Mexico dan hunnen
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hebben gehad?

Één man kon gelijktijdig onmogelijk zulk eene omkeering
bewerken in eene landftreek, welke met een vijfde des
bewoonden Aardbols mi?fchien gelijkftaat. Gelukkig beeft
de goede Voorzienigheid de omdandigheden zóó beftuurd»
dat meer dan één uitftekend man zich gelijktijdig aan het
hoofd der Amerikanen hebben geplaatst: M O R E L O S

(hoezeer ongelukkig) en later G U A D A L U P E V I T T O R 1 A , de tegenwoordige Prefident der Republiek, in Mei 7 « ; o ' H i i J G i N S en S A N M A R T I N in Buenos - Ayr es
en Chili; de Keizer P B D & O zelf (wanneer men s c H a F F E R 's getuigenis mag vertrouwen) in Brazilië; en voorh
al B O L i v A R , de grootde van allen , in Columbia, —*
B O L I V A R , die , in weerwil van herhaalde nukken der
fortuin, van meer dan ééne nederlaag, zoo min als onze
W I L L E M I aan 'slands behoud wanhoopte,en wien het
ook eindelijk gelukte, eerst Guyana, toen Venezuela,
Nieuw - Granada, Quito, en vervolgens Opper- en Ne*
der-Peru,
eene ftreek g r o n d s , t e 'zamen grooter dan
geheel Europa, aan den Spanjaard te ontweldigen, er
den (landaard der vryheid te planten, en zich als Bevrij
der te doen eerbiedigen, zonder tot nu toe bewijzen te
hebben gegeven, dat de hoogde magt het doel zijner po
gingen is.
Columbia, of het voormalige Venezuela, is het vader
land van dezen buitengewonen man. Dit Gemeenebest
ligt in het midden van het thans vrije Amerika, en heeft
het groote voorregt, van havens aan beide Wereldzeeën ,
en drie plaatfen te hebben, waar men te water ofte lande
eene vereeniging of gemeenfehap tusfchen de Atlantifche
en Zuidzee kan bewerkdelligen. Zij is ook van allen het
raast bij Europa. Om deze redenen kan ons een meer
opzettelijk reisberigt wegens dit nieuwe Gemeenebest niet
dan ongemeen welkom zijn. De Heer M O L L I E N , reeds
gundig bekend door zijne opfporing der bronnen van den
Senegal, Gambia en BJo Grande in Afrika, heeft thans
niet, gelijk toen, op last der Regering, maar, zoo 't
fchijnt, door eigenen weetlust gedreven, Columbia be
zocht. Zijn reisverhaal behelst echter geenszins al het
wetenswaardige van dat uitgedrekte gebied. Het geheele,
fterk bewoonde en waarfchijnlijk meest bloeijende Oostelij
ke gedeelte« of Venezuela, met de groote fteden Caracfas, Cumana, enz. en het Zuidelijke, of Quito , (het
merkwaardigfte, wat de natuurlijke gedeldheid betreft)
is door hem onbezocht gebleven, en er komen dus ook

flechts zijdelingfche berigten daaromtrent voor. Het is
w a a r , dat de groote H U M B O L D T deze Janden, met de,
hem eigene waarheidsliefde, naauwkeurigrieid, veelom
vattende kunde en betooverenden ftijl, heeft befchreven ;
maar dit was vóór de Omwenteling, en wij zouden gaar
ne de veranderingen, federt door die gebeurtenis daarin
voorgevallen, van een' ooggetuige vernemen, pit echter
z o o niet zijnde, moeten wij ons met het hier gegevene
vergenoegen, en inderdaad levert, de Heer M O L L I E N
ons een zeer goed verflag van het Westelijk gedeelte, o f
Nieuw* Granada, en verfcheidene opgaven omtrent de
gefteldheid der Republiek in het algemeen , hetwelk hier
te gemakkelijker viel daar Santa Fé di Bogota, de hoofd
ftad van het oude Nieuw - Granada of tegenwoordige
Cundinamarca« tevens de zetel der Hooge Magten vao
pet geheele Gemeenebest i s .
Over 't algemeen is dit verflag Vrij ongunllig. De Heer
M o L L i K N , zonder een blijk van vooringenomenheid
tegen de, zaak der Columbianen duidelijk te laten doorftralen, klaagt echfer op den duur over hunne ruwheid,
onbefchaafdheid, traagheid en andere ondeugden; en nie,t
zelden maakt hij ons oplettend, dat het. een en ander onder
het Spaanfche beheer toch beter was. Wij gelooven dit
gaarne. In een' hardnekkigen vijftienjarigen oorlog, in
een land, arm aan menfchen, gevoerd, moet noodzake
lijk veel verachteden , veel te loor gaan; het ksn piet an
d e r s , o f zwakke kiemen van b.efcbaving, die zich begin*
nen te ontwikkelen, moeten door den vreeslijken krijgswagen verpletterd worden, en vele vereenigingen wor
den verftrooid. Wat was Nederland wel in 1 5 8 0 , bij
Nederland- in 1550 vergeleken! In het laatstgenoemde
jaar een Paradijs, in het eerstgenoemde een volkaan van
opgewekte driften , waar verdeeldheid verval van handel
en nering veroorzaakte. Maar dat moest het zijn, om het
Nederlandvan 1 6 4 8 , dat heerlijke toonbeeld van bloei,
godsdienftige en burgerlijke vrijheid, heerfchappij in vier
werelddeelen, en een* nog veel grooteren voorfpoed dart
in 1 5 5 0 , te kunnen worden! M O L L I E N fchreef ifk
?

federt dien tijd zijn drie jaren van vrede verloopen;
Columbia heeft in dien tijd Peru bevrijd, en zijne vlag tot
voor de kusten , voor de havens zijner o u d e , magtelooze tirannen van Spanje doen wapperen. Is dit geen bewijs van
vooruitgang?' Dit doet de Heer M O L L I E N ook wel opmer
k e n , (hoewel flechts onvolledig) gelijk het in 1823 ook nog
eerst gedeeltelijk plaats bad gehad, maar met eene foort van,
weerzin, en niet zonder bijvoegingen, die de waarde daarvan
zeer moeten verminderen. ( M e D. bl. 2 5 1 , 252.) Elders
yoorfpelt bij bijkans den ophanden zijnde ondergang der Re*
publiek door verdeeldheid. (Ifte D. bl. 203—205.) Hij fpreekt
zich ergens zelfs geweldig tegen, met te zeggen, dat de Co.
lumbianen geene andere zeemagt hebben dan eenige praauw e n , (Ilde D . bl. 2 0 9 , ) en elders, dat die zeemagt negen,
tien oorlogsschepen bedraagt. (Ifte D . bl. 250.) Wij moeten
het dus daarvoor houden, dat M O L L I E N , (die ook op bl,
176 en 177 van het Ifte Deel B O L I V A R met S E R T O 
L I u s en onzen W I L L E M I vergelijkt; die op bl. 176 zijna
menfchelijkheid roemt, en daarentegen op bl. 167 zegt, dat
hij bij zijne medeburgers gehaat,bi] het Volk weinig bemind';
en elders ( b l . 1 8 5 ) , d a t hij meer een fout partijganger, dan.
een Generaal i s , en geen'e diepe begrippen van regeren heeft)'
door vooraf opgevatte begrippen, te%err€alumbia, als Repu.
bliek, is vooringenomen; anders zou de botfing niet plaats
hebben tusfchen zijne hoogst ongunftige voorftelling van hun
karakter (Ilde D. bl. 170—180) en de daadzaken, die hij er
kennen moet, gelijk als hun beminnelijk vertrouwen, en de
nergens gefchondene veiligheid, zelfs al laat men de kostbaarfte goederen onbewaakt ( b l . 224) .tusfohen dengedurigen
toon van minachting, op welken hij van de Columbiaanfche.
Regering gewaagt, én hare ze«r verftandige maatregelen, die
hij vermeldt. (Ilde D. bl. 224.) Dit doet ons leed; want wij
gelooven niet, dat de Heer M O L L I E N ter kwader trouwe
fchrijft, maar flechts, dat zijn ftaatkundig ftelfel hem de zaak
uit een ongunftig licht doet befchouwen. Wij gelooven dit
te eer, omdat hij (Ifte D . bl, 180) met goedkeuring fpreekt
van den aan Spanje gegeven' raad, om Europa over te halen
tot onderfieuning zijner Amerikaanfche Koloniën en dezelve met
hem te deelen; een raad , waarvan de onregtvaardigheid flechts
door de dwaasheid en onuitvoerlijkheid wordt geëvenaard.
*f?23;

Dat de geheele opbrengst van Columbia thans flechts achttien millioenen piasters, en de tolregten onder het Spaanfthe.

beftuur achthonderd millioenen piasters bedroegen , zal wel eene
(maar dan toch erge) drukfout zijn,(zie Ifle D. bl. 847—249.)
Doch lapep wij den lezer een denkbeeld geven van den
w e g , door M O L L I Ë N gevolgd. Hij ging over de Vereenig
de Staten, bezocht de hoofdftad Washington, kwam vervolgens te Carthagena, op de Noordkust van Columbia, aan
land, ging te Barranca op de groote Magdalena.Rivier
fcheep, die h e m , na eene lange en verdrietige vaart, door
brandende hitte, in gevaar van kaimans of krokodillen en
Hangen, over Mompox en Morales naar Hopda bragt, waar
Zij den ftroom verlieten, e n , over Quaduas, de hoofdftad Santa
Fé di Bogota bereikten. Van daar deed onze Reiziger eerst
een togcje zuidwaarts, om den vermaarden waterval der Bo
gota - Rivier bij Tequendama van 495 v o e t , een der grootfte
der Aarde, en dé natuurlijke brug van Pandt, een fteen,van
het gebergte afgerold,en die twee oevers vereenigt,te zien,
en toen noordwaarts over Santa-Rofa en onvruchtbare,kou
de bergkruinen (Paramos'), naar Socorro, eene plaats, die
reeds in 1781 den ftandaard des opftands verhief, hetwelk
onzen Schrijver gelegenheid geeft, de Gefchiedenis der Omwenteling van Columbia, van de ontdekking dier landftréek af
opgehaald, te vermelden; waarop de terugreis naar Santa Fé
di Bogota en de befchrijving dier hoofdftad volgt.
Het tweede Deel bevat de terugreis des Schrijvers. De
kens ftond hem daartoe open van verfcheidene wegen; doch
diar h i j , op zijnen togt naar Socorro, de oostelijke Cordille
ras bezocht h a d , wilde hij nu ook de westelijke zien, waar
in men de meeste goudmijnen vindt.'* Deze reis was nogtans
boogstbezwaarlijk. De verandering van klimaat uit de hooge,
drooge en koele luchtftreek van Santa Fé naar de verflikkend
heete en vochtige oevers der Magdalena - Rivier berokkende
onsen Schrijver de koorts; hij moest terug naar Qua.duas,
ir.aar hervatte, na veertien dagen, zijnen togt, en reisde n u d e
Magdalena verder op tot Neyva, rijk aan cacao. Hier ver
liet hij de Magdalena, en ging nu de westelijke Cordilleras
o p , welke door het dal der Cauca (eene rivier, die met de
Magdalena bijna evenwijdig noordwaarts op ftroomt, en zich ein
delijk met dezelve vereenigt) doorfneden wordt. Meest overal
waren de inwoners gevlugt, uit vrees voor de foldaten der R e 
publiek, die hen gedurig uitplunderden; men hield onzen Reiziger
ook wel eens voor een' krijgsman van dien ftempel. Dit ver
meerderde de moeijelijkheid in het bereizen dezer gebergten,

pog hooier dan de Europefche Alpen. Men kwam langs de
Rivier Paï aan de Plata-Riviet (niec de bekende ftroom van
dien naam; deze is veel zuidelijker), werdj, met lederen rie«
men, aan een ftuk hout gebonden, over den afgrond dier rivier getrokken, en kwam eindelijk, over den hoogen berg
Cuanacas, met veel moeite aan het' aanzienlijke' Popayan, ia
eene heerlijke "bergvlakte, door den veroveraar B E N A L C A Z A R , gelijk Santa Fè dl Bogota in 1538 door Q U E S Ï Ï D A ,
geftjchti Popayan is beter gebouwd dan'Santa Fé. Van hier
ging de reis op Call, aan de Cauea, in eene heerlijke ligging ; doch nu begon het moeijelijkfte der geheele reis, door
den naauwen bergpas van las Juntas-wat den ftorcvloed dè
Dagua, die met zeer weinig helling de bergen afftroomt naar
de vlakte. Dit dus neervallend water rooest onze Reiziger
volgen, in gedurigen angst van met zijne ranke fchuit tegen klippen te pletter geflagen te worden. Onderweg wilden de Negers, die hem roeiden, zich verwijderen; flechts door belofte van veel geld kon hij ben bij zich houden. Allengs
werd de val der rivier minder hevig; en, toen men de vlakte
aan de Zuidzee bereikt had, werd de Aroom een breede,
bijna ftilflaande plas. Men kwam aan de bayen en het ellendige gehucht van S(, Buenaventura, aan den grooten.Oceaan,
van waar onze Schrijver fcheep ging naar Panama, aldaar
na eene gansch niet voorfpoedige reis aankwam , en vervolgers over de landengte van Panama, of Dariê, öok weder
met vele moeijelijkheden te worllelen had. Iri het ongezonde
en Schrikkelijk morfige, doch fchatrijke Chagres ging hij
fcheep op den Atlantifchen. Oceaan, en keerde over Jamaica
en Engeland huiswaarts. — Dit Deel bevat nog, in vijf
Hoofdftukken, eene algemeene befchrijving van Columbia,
wat deszelfs natuurlijken, zedelijken en fiaatkundigen toeftand betreft.
De Vertaling kon beter zijn. Men merkt gedurig, dat zij
er eene is, en dat moet niet zijn , ten minfte zoo weinig als
mogelijk. Doch vooral is het gebruik van onvoegzame woorden hinderlijk , zoo als hoofdjlad (mitropole) voor Móéder»
land, volksvlijt (Industrie') voor fabrijken, (want anders komt
de vraag niet te pas: is de volksvlijt zoo noodzakelijk voor.
een land, dat zoo rijk aan vruchten en mijnen is ? men zal
toch niet betwisten, dat mijnarbeid en landbouw ook volksvlijt is.) Qok leest men gedurig van de rivier Oronoqua
(Pi-ênoque.') De Vertaler kent toch immers de Oronoco of
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Orinoco wel ? — Eene tegenftrijdigheid, die wij niet oplojfen kunnen, doch welke misfqhien niet den Vertaler, maar
den Schrijver te wijten i s , vinden wij op bl. 135 des twee
d e n , vergeleken met bl. 013 des eerften Deels. Hier wordt
gezegd, d n men te Santa Fé di Bogota, en dus hoog op de
Cordilleras, van April tot December regen, van Juni'j tot
Augustus fiprtregen heeft, en dat de drie andere maanden on^eftadig zijn. Daar wordt gezegd » dat men in de Cordille
ras op zes maanden droogte, gelijk op zes maanden regen,
kan rekenen, maar verfchillend verdeeld; de droogte begint
van de zonneftanden, de regen van de nachteveningen j elke
tijd duurt drie maanden. Daar dit elders nog eens voorkomt,
zal het wel de bedoeling des Schrijvers zijn; doch wat befeekent dan het eerfte?
In weerwil dezer aanmerkingen, hebben wij dit werk met
genoegen gelezen , en kunnen hetzelve, als eene gewigtige
bijdrage tot de kennis aan het vrije Amerika, mits met den
geest des onderfcheids gebruikt, wel aanbevelen.

Historisch Tafereel van den zwaren Watersnood, op den 3 ,
4 en sden Februarij 1825, een groot deel van ons Vader
land hebbende getrofen. Met Platen en Kaarten. Te Amfier dam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1826. In gr.
ivo. XXXVen 411 bl. Bij Inteek. f6-90;
buiten dezelve
f 8 - 40.

Eene, de

en

bijzonderheden wikkende
wegende, beoordetling van dit Tafereel wordt zeker door geen zaakkundige»
verwacht. Dit zoude, ware het al mogelijk, ook tot eene
fcwalijkpasfende uitvoerigheid noodzaken. Men vergenoege
zich alzoo met een verflag aangaande dit werk, en leere daar*
Bit het oordeel van den fteller dezes berigts kennen en — bepordeelen.
Hij kan niet verbergen, dat hij dit werk ten gefchenke
ontving, en de lezing er van ten einde bragt, met aandoe
ningen , ook die hij met andere lezers niet kan gemeen heb
ben. Die watersnood bragt ook hem grooten jammer aan,
maar is hem meest onvergetelijk om de belangrijkfte ervaring
van voorzienigheid Gods, Nederlandfche braafheid en Chris
telijke deugd. Wat kracht naar k r u i s , én redding» en h u l p e ,
en wonderbaar voorbereide, te regten tijde gebragte, langs
ongedachte 'weg«a gekomen, door Eng«len Gods bezorgde
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'iegen des Hoogften Vaders, dat er de ziel van overftelpi
werdl Hoe is het afdrukfel des Scheppers, zoo heerlijk in
onze natuur gegraveerd, gebleken 1 Wie juicht niet over zijn
vaderland? De nakomeling, de gefchiedenis van het eerde
vierdedeel dezer eeuw lezende, zal fchreijen om onze jam
meren , — neen 1 opgetogen liaan over zijner vaderen groot
heid en deugd, en den geest dezer eeuw dankbaar prijzen.
Wij weten zeer w e l , dat het alles geen Christelijke deugd
was,die zich uit die ramp ontwikkelde , en zouden, voor dé
menfchenken'nis echter* niet noodige, bewijzen kunnen bij
brengen van zelfs fomtijds verfoeijeiijke boosheid. Daartoe
zouden dan behooren, als ons ook bekend, ontheiliging van
den Godsdienst en lastering des Evangelies, door hoogmoe
dige aanmatiging van een gezag, dat alleen aan den Regter
van allen toekomt; liefdelooze beoordeeling, verwijting ea
beftraffing; tegenwerking, waar medewerking verwacht werd .
en buiten welke hier en daar nog meer goeds ware uitge
voerd ; miskenning, misduiding van edele bedoelingen en ban»
delingen; hulponttrekking, en wat niet al uit den modder
poel van laffe IJdelheid, kinderachtige waanwijsheid, trotfcbe heerschzncht, die zelfs den onbaatzuchtigflen van baau
zucht befchuldigde, en kleinzieligen fekténgeest, alias regtzinnigheid , is opgeweld in en na den zeevloed. D o c h , wae
bewijst dit? Dat het alles geen goud i s , wat maar blinkt, dat
weet iedereen wel ; maar men m o s t , bij eigene ondervin
ding, getuigenis dragen van de wijze, waarop hulp betoond
is. Daar ligt altijd de portefeuille, met het opfchrift t Wa
tersnood en Nederlandfche Christendeugd van 1 8 2 5 , voor m i j ,
en ik doorblader haar op het verjaaruur mijner ramp, zoo'
lang ik leef. Van waar kwamen de giften? Zelfs dat is ver
borgen. Van wie ? Meest onbekenden ; die zicji niet verber
gen konden, eischten verzwijging; die het niet gedaan hadden
vertoornden zieh over de onvatbaarheid der dankbaarheid voor
hunne vooronderftelling; kinderen, armen, vreemden, vijan
den zonden aan — lijdenden; die verzameld hadden, fchreven: „ Ik ben maar de waterdrager, dien jezus tot wegwij
zer k o o s , " al gaf men zelf nog zoo veel. „ Dat zendt jx
Jezus Christus, opdat gij gelooven zoudt aan zijn woord,
Matth. VI: 6 X 8
zoo f c h r e e f . . . . t e . . . . ; zelfs het post
merk van bet couvert, waarin dit briefje was gefloten, duid.
de niets aan. Het was ten geleide eener gifte, die toen be
zorgd werd aau een zwaar-lijdenden, wanneer deze van zijn
B
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eenzaam gebed was opgedaan. De Heller van dit berlgt ontving van eene hem onbekende Cbristinne, van en door wié
hem reed» zoo veel Voor lijdenden gezonden w a i , zdögë»
rioemd kindergoed, tot eerfte en volgende dekking eens kinds,'
toen nog ter wereld te brengen door ëene Vrouw van fat»
foenlijkën ftand; en töt veel meer kleeding van kinderen hefteed , en Waarvan gefchreven werd: ^ Het zoo lang uit
dankbaarhë'd aan G o d , die mij vaak vóorfpoedig móeder deed
wórden van nü volwasfen kroost, bewaarde kan ik niet beter
belleden ^ dan aan eene rampfpoedige móéder eens huisgezin*;
Mogt maar elk rshnpfpoedige vertrouwen op Gód, die hooit,
dan uit liefdei lijdén zendt!" ezv. ezv. ezv; — Ëoodanigé
dingen moet men wéten, zij moeten ons zoó nabij geweest
zijn, zij moeten o'nzè bemóeijingeri gevórderd hebben, tot
Vertroosting van daukbare lijdenden; zelf moet men ondervonden hebben, óp welke wijze er ié wél gedaan, én, waé
misfchien niet genoeg is opgemerkt, hoe echt - Christelijke
verdraagzaamheid zifch geopenbaard en ontwikkeld heeft, eri
de ruimfte Christelijke liefdé de onderfcheiding van fekten in'
het Koningrijk der Hemelen voor even onbeduidend verklaard e , als zij in de Kerkelijke Gefchiedenis: belangrijk is gea c h t : dat alles moet men, bij bevinding, kennén; dagelijks"
overtuigd worden,dat nooit de fóm der Nederlandfche Christelijke weldaden van 1825 zal kunnen opgegeven w o r d e n . . . . '
en dan Joodfche bezwaren tegen den Geest der Eeuw lezen;
en onthaald worden op de koekoeksfermoenen over dén toorn
Gods over zulk een ondeugend volk , als wij tijd- en land.
genooten noemen I!
Men begrijpt dus lïgtelijk, niét welke aandoeningen dié
Tafereel door den aankondiger ontvangen en gelezen werd.
Aan die aandoeningen vergeve de befcheidenhèid zoodanige
Inleiding, als* ons zeker veel verder had kunnen vervoeren,
indien de dankbaarheid zich had mogen uitlaten naar welgé.
vallen. En nu — tra eerst ter zake ópzigtéïijk die boekwerk.
Het fpijt ons om onszelven, en het mag ons om het algemeen belang, gelooven w i j , ook ff ij ten, dat men deszelfs"
fchrijver niet kent. Dat nu zijn raam niet vóór het werk
ftaat, is zóó jammer niet, dan dat die verborgen is voor dé
inteekening. Deze had, misfchien, nog menigvuldiger kunnen zijn, door kennis aan den fchrijver. Wij verwonderen efl*
verheugen ons echter, dat zij nog zóó is uitgevallen/
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p e uiterlijke vorm is behagelijk. De letterdruk is helder
en duidelijk. Voor zwakken van gezigt i* goed gezorgd.
De platen vinden wij uitmuntend. Zij' betreffen het bezwijken
van den jieenen Beer, in den Waterland fchen dijk bij Durgerdam, in den namiddag van 4 Februari/ 1825; het doorbré*
ken des dijks van de wijde (Vormer'in den morgen van 6 Febr.,
van Purmerland te zien; het tooneel. van nood en jammer te
Doornfpijk in Gelderland,op 4 Febr.; den Runderkop vanvêrwonderlijke grootte, digt bij eene dijkbreuk ander Genemuiden
gevonden, en de groote doorbraak in 4en Muur of jieenen
Beer, bij het Jodenkerkhof buiten Hasfeh, in den namiddag
van 4 Febr., van den fladswal, naar den kant van Meppel en
Rooveen, té zien. De uitvoerige kaart der landen rondom dé
Zuiderzee en daarmede verbondene firoomen zal aan de bezitters van dit werk gratis toegezonden worden. Misfehien zien
zij reeds die belofte vervuld. Wij hebben fpijt van die kaar*
nog te misfen.
Van de uitgevers flaat eene welgeftelde Opdragt aan het
Hoogloffelijk Collegie Zeemanshoop, regt gepast, vooraan9
waarna een klein, maar belangrijk Voorberigt volgt, juist g e ,
fchikt, om , wie dit werk zoude willen beoördeelen , en vooral de onvolledigheid des tafereels berisper), noodige voorlichting te geven. Wij voor ons verwachtten het niet volle.»
diger. Het is wel zeer jammer, dat op den titel achter 1 8 2 5
geen ( . ) ftaat; en had dan evenwel de febrijver aan den titel zijns boeks zoo mogen beantwoorden, als h i j , onzes
oordeels, nu doet. Maar, hoe komt dat? De eerfte aankondigers der onderneming van een Tafereel van den Zeevloed kregen
mededingers. O c h , hadden zij allen zich kunnen of liever
willen vereenigen! Maar, zoodra b. V. van Vrieslanden Over.
ijsfel eigene afzonderlijke befchrij vingen van hec gebeurde
aangekondigd waren, was de hoop o p een algemeen Tafereel
grootftendeels op te geven, e n , wat ook-bfygedragen werd,
nooit konde er niets te wenfehen overblijven. Dit fpijte n u ,
maar 't is niet anders. In de Boekverkooperswereld zijn wij
2oo georiënteerd niet, dat wij bevoegd zijn, over de beris.
pelijkheid van hec niec toepasfen aldaar des fprèekwoords:
j , die eerst komt,die eerst maant," te beöisfen. Maar.... wat
zullen wij zeggen? Commisftën zelfs,die.ten beste van noodlijdenden beftonden,, waar geene andere noodzakelijk waren',
zagen, niet tot der lijdenden voordeel," Commisfiën aldaar
zich opwerpen, of liever er zich voor houden en gebou-

den worden , die In gansch andere betrekkingen eehige bepaalde gift voor eenjgen bepaalden omtrek te bededen badderi
gekregen; Wat men bl; 232 leest: & welke vervolgens" ezv.
ftaat ons hier voor den geest. Intusfchen verblijde men zich
n u , dat er nog zoo veel geleverd i s : de beloofde „ klare
aanduiding van het algemeen beloop en de grootte der ellende
in de onderjcheidene deelen des lands" is toch, zoo ver wij
oordeclen kunnen, allezins gegeven. Wat de ftreek onzer wo
ning betreft, en wijzeiven hebben niet de minfte opgaaf gedaan, daarvan moeten wij getuigen: „ waarheid ën naauwkeurigheid kenmerkt dit tafereel." Eene bijzonder aangename
entdekking! Hoe weinig is dit anders het geval, waar men
een verhaal of tafereel moet zamenftellen uit opgaven vaii
anderen! Die ontdekking deed ons met veel vertrouwen lez e n , wat, buiten onze ervaring, elders is voorgevallen. Het
fpreekt van zelve, dat men niet alles van overal zal vinden."
Hoe vele boekdeeten waren er dan te fchrijven geweest!
Het werk is aldus afgedeeld.' Inleiding, bl. 1—22, waarin wij zeer gepast vonden zoodanige vermelding van vroegere
gelijkfoortige jammertoorreelen, als ons leeren'moet, (hier
laten wij den fchryver hooren, op wiens ftijl wij nog niet
opmerkzaam maakten i die ons bijzonder behaagde, om de
eenvoudigheid, 'waardigheid, kracht en ernst): „ Menfchenw e r k , hoe vernuftig en ftout, is geenszins beftaanbaar tegen de krachten der natuur ^ wanneer die op hetzelve aandruifchen. De ftormen» de hooge vloeden, het ongunftige
jaargetijde en vele andere bijkomende omftandigheden doen
hem dus menigmaal Voor zich en de zijnen, uit eigen ea
naasten liefde, het Hart in den boezem trillen van vreeze en
«igst. E n , hoewel hij w e e t , dat alles ftaat onder het gebied
van H e m , die zieh ontfermt over de werken zijner handen,
het ondoorgrondelijke van zijne wegen, en de wijze liefde,
met welke Hij ons in dit léven aan zoo vele bezwaren onderworpen heeft gelaten, vergunt hem zoo min de waakzaamheid als het gebed uit het oog te verliezen." — NoordHolland, De gevolgen van den ftotm en boegen vloed voor dé
kusten aan de Noordzee, bl. 24—30. Gevolgen van het opzetten des waters in de Zuiderzee en het IJ ^ bl. 30 — <ó*.
Doorbraak in den Wa'terlandfchen dijk, b l . 3 6 - 5 0 .
De
verdere gevolgen der doorbraak voor de n burigefteden, daat
ashter gelegene landen, in den zoogenaatiïden Zeevang , en uitgedroogde meren, bl. 50—80. Het gebeulde buiten het Schier*

eiland, te Amflerdam en elders, bl. 80—88. Middelen tot
redding en bij/land, bl. 88—126. Opgave en berekening der
fchaden in deze provincie, bl. 126—ia8. — Overijsfel en verdere kustlanden ten oosten der Zuiderzee. Het Sticht en Gel
derland, bl. rs8—141J. Kampen en Kamperveen, ezv. bl'
14a—162. Mastenbroek en omliggende plaatfen, bl. lóa—188.
Het Follenhooffche en Drentfche, bl. 188—217. Staat der
fchaden, aid. Middelen tot redding en bijfland, bl. 217—234.
Verwonder u nier, Lezer 1 dat u zulk eene dorre inhouds
opgave wordt aangeboden, zonder uitweiding. Zeker is het
moeijelijk, die achter te laten, bij zoo vele fchokken der
verbeelding en des gevoels, bij zoo veel raededoogen met
menfchennood en ellende, bij zoo vele geestverheffing over
lijdens - troost en moed , bij zoo vele dankbaarheid voor menfchenliefdc en weldadigheid, en bij zoo vele aanbidding der
eeuwige Voorzienigheid, wier doel liefde i s , al is haar weg
nacht, — inderdaad, het is moeijelijk, bij zoo vele aandoe
ningen, als de lezing dezes Tafereels in ons opwekte, aan
den Nederiandfchen, Christelijken lezer te onthouden, wat
ons zoo al bijzonder belangrijk en treffend voorkwam. D o c h ,
mededeeling van iets uit zoo grooten voorraad is te verlei
dend tot uitvoerigheid, waartoe geene plaats i s , of behoeft
te zijn, daar het werk zelf kan gelezen worden, dat wel
niemand zich beklagen zal. Laat ons dan liever, ten blijke
ook van des fchrijvers onzijdigheid en vrijmoedigheid, iets
anders overnemen: het is zijn oordeel over het niet uitdeel e n , althans gedurende langen tijd, van gelden, maar van
goederen tot onderhoud en herflel, door eer.e der belangrijkfte Commisfiën: „ E e n e handelwijze," dus zegt hij.bl. 225,
„ door fommigen befchouwd, niet doelmatig te zijn; deels,
omdat vele zaken ter plaatfe zelve goedkooper te verkrijgen
waren; deels wegens vorm en hoedanigheid der kleederen,
die aldaar zóó niet werden gebruikt; deels, omdat geld, in
eene gebreklijdende landftréek in omloop gebragt, van zelve
zijne eigenaardige voordeden medebrengt; deels, omdat werk
zaamheid en vertier het wenfchelijkfte i s , wat men ergens
kan voortbrengen, en de vele gemaakte kleedéren ezv. me.
nigeen voor langen tijd met gebrek aan werk en verdiende
bedreigden; deels, omdat eene menigte kleine en onbereken
bare behoeften op geene andere wijze dan door geld zijn te
voldoen; welk alles wij bier zoo breed niet uitmeten, om
eenige blaam op de loffelijke Commisfie te werpen, die aiBOEKKESCH, 182Ó. KO. 1 0 .
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lergewigtigfte ,fchoon ons onbekende, redenen voor haar ge?
drag mag gehad hebben, maar om — daar wij tot leering
zoeken te fchrijven — bij voorkomende gelegenheid, die God
lang verhoede! daarop te doen bedacht zijn." — D o c h , zetten wij onze inhoudsopgave nu voort.
Friesland en Groningen. Aanvoer- uit Overijsfel, dijkbreu.
hen aan dc Lemmer, ezv. bl. 235—266. Dijkbreuken bij
Workum, ezv. bl. 266—287. Harlingen en deszelfs omtrek,
bl. 287—304. Groninger Ommelanden , bl. 304—317. Mid'
delen tot redding en bijfland, bl. 317—325. Zeeland en andere Zuidelijke oorden, bl. 326—352. Algemeen overzigt en
befluit, bl. 353—366. ( D i t , hoe weinig omflagtig, is vooral lezenswaardig, als peroratie — mag men zeggen — tor,
welke bet hart welfcrekend maakte, en belangrijk door de
noten,') Bijlagen behelzen den ftaat der giften voer de nood.
lijdenden door den Watersnood: Algemeene Collecte ezv. ten
behoeve der gezamenlijke noodlijdenden , der Koninklijke HoofdCommisfie in handen gefield, provinciale Collecten, bijzondere
Commisfiën, uitmakende ƒ 4,133,260—61. En nu nog de
meestal niet berekende noch uitgetrokkene goederen , klee.
ding, fpijs, bomyftoffen! en dan nog de onbekende weidaden ! — Eene Tabel, bevattende een algemeen overzigt op de.
gewestelijke verdeelitig der ingezamelde liefdegiften, ezv, befluit dit Tafereel.
WIJ wenfehen den fchrijver geluk met de voltooijing de»
werks, hoe onvolledig het dan o o k , uit zijnen aard, en uit
hoofde der omftandigheden , nog z i j , en fluiten, als de fehrij.
ver, met dezen wensen: „ M o g e , wie ooit de gefchiedenis
van dezen tijd leest, de Goddelijke ontferming roemen,
die het werk der liefde zegende, en — zij geve h e t ! meer
troost en bemoediging, meer prijsflelling en gezetheid op.
deugd, meer waren Christenzin uit zulke verhalen fcheppen
dan opit ftrehgé hoetredenen, ontijdig en onmenschku.ttdig
aangehragt, hebben kunnen of mogen werken 1"
%

%ofzangen in onrijm voor Kinderen , door Mevr. B A R B A V !• D .
naar de twintigfle vermeerderde uitgave in het Nederduitsch.
vertaald door j . T E I S S E D R E L * A N C E .
Te Leyden, bij
A. en ] . Honkpop. 1825, In kl. 8v«. 61 BL f : - a p .
Een

hst druk eigenlijk der Nederduitfche uitgave, voor het-
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lager onderwijs, van deze Lofzangen, drie jaren te voren,
in het oorfpronkelijk Engelsch, met de Franfche, Neder- en
Hoogduitfche vertiling, bij dezelfde uitgevers verfchenen.,
Wij moeten eene uitzondering omtrent dit boekje maken, en ,
boe klein het z i j , ons eenigzins breede vermelding veroorlo
ven. Wij hebben hetzelve gelezen met een waar genoegen,en deden er aan kinderen ook genoegen mede. In alk lagere
fcholen worde het ingevoerd. Recenfent, wiens vele andere
bezigheden hem zijn medeöpzigt over fchoolonderwijs deden
ftaken, konde het daarom nog niet in gebruik brengen, waar
hij dat anders niet had nagelaten, en maakt er nuallefchooiopzieners en onderwijzers en ouders, ja alle vrienden der
jeugd , opmerkzaam op. Verpligt, het doel van den waardigen
L ' A N G E te bevorderen, en niet'twijfelende aan de fpoedige
noodzakelijkheid eens nieuwen druks, ftelt hij gaarne, in
plaats van overtollige loffpraken, de volgende kleine verbe
teringen v o o r :
BI. 9 zag hij voor primula-veris en jonquilles liever bloe
men genoemd, die de kinderen rerftond kennen. Bl. to is
bet vrouwelijke en onzijdige gedacht aan hetzelfde woord ge
geven; hare zij dus hunne. Bl. 2 0 : niet en flaapt; dit „en '*
weg te laten, alleen om des gebruiks wille. Bl. 2 1 . Duidelijkshalve voege men „ dan " in : begint dan den dag. Ware ,
op bl, z6: kunnen wij Hem kooren doen? r.iet beter: kum.t*
wij ons van Hem doen hooren ? Op bl. 27 zij om, reg. 7 , 8 ,
in aan veranderd. Op bl. 3 1 , reg. 1 , ftaat: eiken nacht: Is
het niet beter: eiken avond? Moer, bl. 3 4 , maluwe .niet
malva zijn ? In Lqfz. XI moet jiarren of jferren gefpeld wor
den, niet beide. Bl. 47 lazen wij liever d u s : Wat zijn dan,
denkt gij, ezv. Kortlings, bl. 4 9 , fpelt men thans korteling,
meenen w i j , die „ onlangs" liever hebben. BI. 53 on
deraan is zijde eene drukfout; en is het niet beter, hij
ging, hij liep, hij fprong , dan met fprong te beginnen ?
Wij zagen — dit zij met opzet gezegd — den naam des Hei'
lands ook in dit kinderboekje. L ' A N G E fpelt Jefus. Het ge
bruik eiseht Jezus. Dat de z hier beter i s , zeggen we ech
ter niet. Bl. 6 0 , met hun, lees met hen. Met genoegen ont
moeten wij daar ook namen van Bijbelfche perfonen. Dit geeft
tot herinnering of opheldering aanleiding, zoo als ook eldert
noodig is gemaakt. Dit prijzen wij. Ongaarne zagen w e over.
a l , waar het gedaan i s , den vierden naamval achter het werk.
H h a
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w o o r d , liever achter deszelfs hulpwoord, b. v. daar zullen
wij alle de goede menfehen ontmoeten, liever dan: daar zullen
we ontmoeten alle ezv.
Mee zoo veel belangftelling las Recenfent dit boekje. Ver«
moadt men hier vitzucht, men verongelijkt hem. L ' A N G E ,
dunkt h e m , kan dat niet doen. Ree. is er den hem onbe.
kenden man ie dankbaar t o e , en bezat hij honderd exempla
ren van dit boekje, zoo als het nu i s , hij maakte er op
éénén dag zoo vele gefchenken van aan de lieve jeugd.

Proeven voor het Ferjland, den Smaak en het Hart, door
BELLAMY
en eenigen zijner Kunstvrienden. II Deelen.
Derde Druk. Te Rotterdam, bij A. F . H. Smit. 1825. In
Svo. Te zamen XXIF en 318 Bl, Bij Inteek. f 2 - 4 0 .
D e z e proeven , welke bij derzelver eerde verfchijning eenen
zoo grooten opgang gemaakt en ook naderhand eenen gevestigden
roem behouden hebben, vereifchen geene opzettelijke beoor
deeling, maar flechts eene hartelijke aankondiging; en deze
taak vervullen wij zoo gaarne , dewijl het hier eene ware
zeldzaamheid in onze letterkunde geldt. Ka tweeënveertig
jaren een periodiek werk van fmaak, dat door ftudenten in
hunnen Akademietijd • werd uitgegeven, te zien herdrukken,
en h'etzelve .nog met graagte te zien ontvangen, dat is wel
de beste en krachtigfte loffpraak , welke aan deszelfs innerlijke
waarde kan gegeven worden. Waar het algemeen oordeel
zóó duidelijk gefproken heeft, daar komt .elk bijzonder oor
deel te laat, ja hetzelve zoude misfehien eenigermate onvoeg
zaam zijn. Dat dan ook het tegenwoordig gefiacht genot en
voedfel voor verftand , fmaak en hart opzamele uit deze let
tervruchten, die zeker niet alle van hetzelfde gehalte zijn,
maar toch alle met eenig regt den eernaam dragen, onder
welken zij ons worden aangeboden, en wier bevallige verfcheidenheid van toon en ftof aan alle foorten van lezers, zoo
wel den minnaar van het proza als dien der poëzij, zoo wel
den fentimentelen als den luimigen , zoo wel den wijsgeerigen als den eenvoudigen, zijne gading zal doen vinden. Op
de uitvoering van dezen herdruk hebben wij weinig aan te
merken, dan dat wij wel gevvensclu hadden , dat men wat
joinder naauwgezet geweest ware op het bijbehouden van de
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dikwijls vrij ergerlijke taalfouten , die het oorfpronkelijke
zoo rijkelijk ontfieren: men had aan B E L L A M Y en zijne
tijdgenooten gerust de hun eigene fpelling kunnen laten
behouden; maar mistellingen, als maatfchappei, leiden
voor lijden, en dergelijke, had men behooren te veran.
deren.

Hulde aan Jezus Heilig Nachtmaal. In twee Zaygen. Te
Edam , bij H. Rolff. 1826. In gr. %vo. po Bl. f 1 - 5 0 .
JL/ie deze rijmelarij ten einde toe kan doorlezen, verdient
dubbel de martelaarskroon van geduld en lijdzaamheid. Recenfent maakt geene aanfpraak'op dezelve; hij bekentfchaamrood, maar openhartig, dat hij bet niet verder, dan tot bl.
24 onderaan, heeft kunnen brengen, en dat hij na de regels:
Mattheus, onderwijl, kan niet den dood vermoeden
Van Hem, wiens hand zich voor dien vijand wist te hoeden,
Gelijk toch meermaals bleek. — 't Is hem een raadfelzin.
Het woord van zijnen Heer denkt hij gansch anders in.
het boek in eens gramfiorig wegfmeet, en h e t , door alle
zijne zelfverloochening bij elkander te roepen, flechts van
zich verkrijgen kon, om het vervolg niet te doorlezen, maar
te doorbladeren. Maar daar viel hem ongelukkiglijk , op bl.
4 6 , het Slot van de dichterlijke publikatie van'Pharao, tot
ombrenging van de Joodfche kinderen, aan zijne Egyptenaren
gerigt, in het o o g ; en toen hij las:
Hij daarom ftreng beval, den pasgeboren Zoon,
Hoe welgemaakt van leest, en voor de oogen fchoon,
Men echter in den Nijl , hem werpen moest en fmoren.
Aan beê noch wederftand der oudren zich niet doren.
toen dacht h i j : het is genoeg, floeg het boek voor goed
digt, en zette het z o o , unopgefneden als het gedeeltelijk
nog was, op de niet in het oog vallende plank, welke hij aan
dergelijke poëzij heeft toegewezen. Daar de Dichter nederig
genoeg geweest i s , om zijnen naam niet op het titelblad van
dit onvergelijkelijk gedicht, maar flechts onder de Voorrede
te plaatfen, zoo gelooven wij hem geenen ondienst te bewij r e n , door dien naam daar uil te latea rusten, en denzei-
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ven niet in onze Letteroefeningen te doen overdrukken. Wij
omtrekken hem daardoor zeker een groot deel der vermaard,
heid , welke de vnrigfte wensch van eiken Zanger i s , maar
befparen hem tevens menigen fchimpfchoot van zoodanigen,
die geene kreupele rijmen om het vrome doel verkiezen goed
te keuren, en geven daardoor onszelven de getuigenis, dac
wij niet tegen den perfoon, maar flechts tegen de verzen te
veld trekken. Zoo hebben wij dan de vaste hoop des Dichters, welke hij fn zijne Voorrede uitfpreekt, vervuld; daar
zegt hij tot zijne Medechristenen letterlijk deze woorden:
[Ik ben] verzekerd, dat gij op het ondichterlijke en op het
matte in mijne zangen, mitsgaders op de gebreken in het gefchicdkundig - karaktermatig, befchouwelijk enfticktelijkgedeelte van mijne voor felling, vel met een naauwkeurig, maar
tevens met een liefderijk oog zult nederzien. — Wij gelooven
ons blijk van Christelijke liefde gegeven te hebben; de
Dichter toone ons de zijne, met ons en ieder' ander, door
zijne verzen, in het vervolg niet in de verzoeking te brengen tot fpotternij met hetgene heilig en eerwaardig moet
blijven.

Kleine Vertellingen, Anekdoten en andere verftrooide Opfeilen.
Door j . B. c H » i s T E M E y E R. Te Amflerdam, bij G. J .
A. Betjerinck. 1854. In gr. Zvo. 2 4 4 Bl. f 2 - 7 5 .
I V Ï e n vindt hier, zoo al niet geheel, grootendeels althans,
oude bekenden, in bet Mengelwerk onzer Letteroefeningen of
andere Moandfchriften finds eenige jaren opgenomen; alle
toch bekenden, die men gaarne eens wederziet, en men is
alzoo den Schrijver verpligt, dat hij deze zijne kleine lettervruchten hier bijeenverzamelde en ons in éénen bundel
aanbiedt. Hier en daar heeft hij nu het vroeger gegevene een
weinig uitgebreid. De dichtftukjes, hier kleinigheden in versmaat genoemd, en achter de verhalen in proza geplaatst,waren ook der opname in onze vaderlandfche Tijdfchriften waardig. Wij hopen, dat het goed onthaal, dezer Vertellingen
enz. vroeger te beurt gevallen, en hetgeen dezelve, vertrouw e n w i j , ook nu wacht bij het Publiek, den Schrijver tot
meerderen foortgelijken arbeid zal aanzetten, en dat hij dan
ook met denzelven den lezer onzer Tijdfchriften die lezing
wel zal willen veraangenamen: ons althans zal hij daarmede
genoegen doen.
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Leerboekje voor Kinderen, tot onderwijs in de Zangïunst.
van B . C . L. N A T O R P , vertaald door H. M . K e i o J M * .
Te Zutphen, bij H . C. A. Thieme. 1825. In gr. $v«. 3*
Bl. ƒ : - 3 ° J £ e t onderwijs in de Zangkunst wordt op vete önzejr iigen»
fcholen misfchien nog te veel veronachtzaamd, of geeft voor
het minst zoodanige vruchten niet, als men van het vei-beterd onderwijs in ieder ander opzigt met blijdfchap mag opmerken. Het is althans niet te ontkennen, dat wil te deze*
bij onze Duitfche naburen over het algemeen nog zeer tea
achtere zijn. Dit komt evenwel niet voort uijt gebre^aan
hulpmiddelen, bij ons toch ook genoegzaam voprhro.^ea,
Men maakt de kinderen, dunkt o n s , maar niet genoeg bekend met de gronden der Toonkunst, eri zij zingen dikurijü
den onderwijzer n a , zonder eenige theoretifche kenni<<
Of de hier voor ons liggende leerwijs van N A T O * p dit
gebrek zal verhelpen? De vertaler meent h e t , en beroeps
zich op zijne ondervinding, die zekerlijk eene goede leermeesteres is.
De methode van den Heer N A T o R P is zeer verfchillende
van d i e , welke men voor de vokale muzijk algemeen gebruikt. Zij is evenwel niet nieuw; men vindt dezelve, wat
de hoofdzaak betreft, reeds in de Disfertation fur la Mufi.
que moderne, welke 1 7 4 3 het licht z a g ; zij vond echter
in Frankrijk geenen bijval, en genoot de eer niet van inhei
Confervatoire te Parijs te worden opgenomen.
Daar bezigi
men de Zangmethode volgens ons hedendaagsch notenlïeifel,
hetwelk zeker voortreffelijk i s , en zeer gefchikt om de m a .
zijk ten papiere te ftellen , en de toonen en geluiden door
onze lijnen voor oogen te ftellen; dit is voor de lezing gemakkelijk, daar het oog zich gedurig op de middelfte lijn
vestigt.
De methode van K A T O R P befchouwen wij als minder gepast en doelmatig; zij i s , in ons o o g , voor het muzijklezen
verwarrend, en voor groote maatverdeeling zeer werkelijk.
Bij dezelve gebruikt men noch het hedendaagsch notenftelfel,
noch den notenbalk. Om de zeven noten der klankladder aan
te duiden, bezigt men bij dezelve de eerfte getalmerken, op
deze wijze : 1 is de grondtoon, 2 de feconde, 3 de t e r t s ,
enz. Met den acluften toon of octaaf, welke met den grond-
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gelijkluidend i s , begint er eene nieuwe fchaal of klankladder. De octaaf worde dan als grondtoon; en van deze af
worden dan cijfers, voor de onderfte op, en voor de hoofchaal boven de lijn geplaatst, enz.
Wij denkeu niet, dat het doel hierdoor beter, dan door
onze gewone leerwijs, zal bereikt worden. Evenwel willen
wij den Heere R E I D S M A zijne ondervinding niét betwisten.
Die lust heeft, moge het dan naar zijne aanwijzingen beproeven.

•gere

Verzameling van Stukken, rakende het Winfumer en Schaphalfier Zijlvest, en de middelen tot verbetering van deszelfs waterftaat. Gedrukt op last van de Volmagten der
Ingelanden onder de Schepperijen van Innersdijk en het
Vierendeel, voor en ten verzoeke van de gemelde Ingelanden. Te Groningen, bij W. van Boekeren. In gr. Zvo.
175

Bl.

In
de beoordeeling der zake, die den inhoud dezer (dertien) ftukken uitmaakt, kunnen we ons niet begeven, om
onzer lezeren wille. Zij betreft de verlaging van den p e .
gel bij de Winfumer en Schaphalfler Zijlen,, waaromtrent
geene finale dispofitie door de Gedeputeerde Staten van Groningen heeft kunnen genomen worden. Van het boek zelve
kunnen we al niets meer zeggen , dan de titel meldt. Daaraan beantwoordt het letterlijk.
Het behelst ftukken, reqnesten, refolutiën, berigten, bedenkingen, dispofuiën, memori.
en betreffende de zaak, die door ons ook niet kan beflist
worden , en anders niet, zonder voorberigt of ander verhaal.
Aan de Ingelanden onder de Schepperijen van Innersdijk en
het Vierendeel, maar ook aan de anders meenenden onder andere Schepperijen, is met de uitgave dezer ftukken dienst
gedaan. Anderen hebben er niet aan ; maar ze zijn ook voor
hen niet uitgegeven, e n , dewijl de eerstgenoemden deze
ftukken reeds langer hebben, is het alleen aan hen, dat de
Recenfent verfchooning vragen m o e t , dat dit boek bijna
ware vergeten. V A N B O E K E R E N vooral wijte het
leen den Recenfent, die zich zoo wat troost, dat hij nog
de éénige aankondiger is dezer verzameling.

al.
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Nagelatene dichtllevende Uitfpanningen van A. OE j o n c .
Ijle Stukje. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1826". In
gr. %vo. 76 Bl. f :-<5o.

D e Heer

A . D E J O N G , in leven Mr. Broodbakker te Breukelen, die ons in der tijd met zijne correspondentie heeft
vereerd, is dood. Van de beoordeeling zijner nagelatene ge»
dichten kan zijn Ed. dus niet meer partij trekken ; ook ach
ten wij zulks voor onze Lezers overbodig. Wij hebben der-!
halve niets anders te doen, d a n , te hunner uitfpanning',
waartoe wij deze gedichten bijzonder gefchikt vonden, dezen
in zijne foort éénigen bundel wat nader te doen kennen,
waartoe wij thans onmiddellijk overgaan.
Behalve een voorberigtje en eenen inhoud, beide op rijm,
beftaat dit eerfte deeltje uit XXIX dichtftukken, alle van
ftichtelijken aard, vele naar aanleiding van Bijbelfche verba,
len. Al aanftonds werd onze aandacht bepaald bij het eerfte
ftuk, het boek Esther getiteld. Het is feest; alle de Rijks,
grooten zijn op hetzelve genoodigd:

Toen zl) aan tafel zaten ,
Danr ftonden gouden vaten,
Verfchillend net en fijn,
Gevuld ora leeg te drenken,
Daarna weer in te fchenken,
Van d'allerbesten wijn,

En dat hij had befloten,
Om hsar aan al zijn Grooten
Nu eens te laten zien.
Zij aan den disch gezeten,
Doet aan den Koning weten.
Dat dit niet kon gefchien.

De pracht was uitermate,
Dat zij , met haar Vorftinnen,
De KONING uitgelaten
Den Maaltijd zou beginnen,
Van vreugde, ÖP dien d a g ; En daartoe was gereed.
H i j , OP den Troon gezeten, Doch niet kon refolveren,
Deed toen aan v A S T I weten, Te komen bij die Heeren ,
Dat hij haar gaarne zag.
Dat zij zulks gansch niet deed.
Het gevolg dier ftoute weigering was, dat
Een ander wordt^verkoren,
Uit Isrels Stam geboren,
't Was E S T H E R een Jodin,
Door MORDECHAI haar Óome
Daar aan het Hof gekomen,
Staat nu in 'sKonings zin.

Ook gaan de Maagdenrijen
M e t e s T H E R zich verblijen,
Zeer netjes opgefierd,
De Vorften en Vorftinnen,
Die treden alle binnen,
Het Feest dat werd gevierd.
x

H A M A N verheven;
feg ded Ko&ing;

MORDSCHAI

door hem aangeklaagd

De Vorst in drift ontfteken,
Door H A M A N S hoflijk fpreken,
Gaf hem zijn zegelring,
*Zegt: H A M A N hoog verheven!
U zij de magt gegeven,
Gij fchikt dit ganfche ding.
EITHER

vraagt gehoor; 'sVorften antwoord;
Hij zegt, ó Koninginne,
Ga U eens regt bezinnen,
Zegt mij wat gij begeert!
Het is mij om bet even,
Uw eisch zal ik u geven,
Ik ben met u vereerd I

Zy noodigt hem aan haren disch:
Thans bij haar aangezeten,
Te zaam bij haar gegeten,
En zijn reeds aan den Wijn.
De Vorst fprak als te voren,
Mijn lief mijn uitverkoren,
Dat gij zegt zal zoo zijnt
H A M A N ' S ontwerp, door A H A S V E R O S verijdeld, die intusfchen de Registers had nagekeken; — M O R D E C H A I ' J
Zegepraal, waarna H A M A N , heengedropen , zich naar zijne

vrouw begeeft.

Nn zal de Koninginne
Den Maaltijd gaan beginnen,
't Staat alles nu gereed,
De Vorst is aangekomen.
Ook H A M A N word vernomen,
Zij allen zijn ter zeet.

Het .eten afgenomen;
De Wijn is opgekomen;
De Koning fprak haar aan:
Mijn lief zegt uw begeeren,
Dat gij zult pretenderen,
Dat wordt uw toegedaan!

ontdekt hem het ontwerp van
in bet eerst geen geloof ;

ESTHER

HAMAN»

Maar, zegt z i j , toch uw teken
Was op het lak gezet.

cn vindt
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Zij eigcht vervolgens

HA MAN'S

Ik zie 't is uw verlangen;
Kom (zégtde Vorst) maarhangen,
Dien ftoker van het kwaad!
Zou hij mij onrust brouwen,
'k\Vil hem niet meer aanfchou.
wen,
Hem hangen ftilt mijn haat,
Thans volgt

SALOMON'S

Als S A L ' M O N verheven,
Kwam Wetten te geven,
Gezeten tert Troon,
Zoo kwamen twee Wijven
Te zamen te kijven ,
Het was om een Zooq.
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flraf, en de Vorst zegt:

Zoo kan de kans verkeeren;
Hij wil de Joden weren,
Maar't komt hem duurte Maan;
Hij had een Galg doen bouwen
Om M O R D E C U A I te knouwen,
Maar njoesc er welven aan.
;

t

eerfte Regt:
Zoo komen zij klagen,
pea Koning te vragen,
Wat hy er van d e n k t ? . . .

Befchrijving van het teeder pleit; waarna
doet:

SALQMQ

uitfpraak

Nu is mij gebleken,
Gij gaat u verwijden,
Komt S A L O M O N fpreken,
Ik mag u niet lijden,
Wie 't levend' behoort.
Ik ben nu verfloordl
Die zegt, Iaat het leven,
Daar ' t u niet kan fcheelen,
Die zal ik het geven;
Het Kindje te deelen,
Gij, pak u maar voort!
G a , pak u maar voort(
Wij willen nog een oogenblik vertoeven bij het vierde gedicht, het boek Ruth, en bij hec dertiende, op het ombrengen van vijfentagtig Priesters, enz. i Sam. -XXII.
Bet boek Ruth;
R U T H wil N A O M l niet verlaten
N A O M I kan baar niet bepraten,
Zij trekt met haar op Juda aan.

f

In Bethlem zee zij zich ter neder,
En helpt N A O i y i i aan het brood.
- Zij gaat naar ' t Veld, om Garst te lezen,
Dit redt hen beiden uic den nood.
Zij zag in 't Veld de Maajers maajen,
Is puberaan daar heen gegaan,
En zamelt daar 't gèftrooide Graan,
Maar waar zij was, koa zij niet raaijea.
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Zij zoekt, zij raapt, zij weert haar wakker,
En daar zij raapt, was B O A S Akkert
En B O A S ziet z e , en vraagt naar haar.
Juist bij geval, hoe kon ' t zoo komen!
*t Was juist haar aangetrouwde O o m e ,
Die £ L i M E L E c u s Broeder waar!
Wie is ' t l Hoe mag die fchoone heeten!
De jongen zegt, zoo Gij 't wil weten,
't Is R U T H , N A O M I ' S Zoon zijn Wijf.
Mijn Broeders Zoon! zegt B O A S weder,
Hij roept haar, zegt, zet U hier neder,
En vul met ons Uw hongrig lijf.
Ik ben de broer van M A C H L O N S Vader,
'k. Ben blijde dat ik U ontmoet 1
Ik ben Uw Oom! *k ben w e l g e g o e d . . . . .
Ik fpreek U in 't vervolg, wel nader.
Op het ombrengen van vijfentagtig Priesters:
A C H I M E L E C I I ontdaan,
Toen hij zag D A V I D ftaan,
Ging bevend tot hem fpreeken:

Hoe D A V I D ! zoo alleen;

Waar is de reis zoo heen ?
Hoe zoo het Hof ontweken?
Hierop fprak D A V I D ,toen :
'k Mag niemand kondfc'nap doen,
Op S A U L S hoog bevelen;
Gij billijkt maar mijn eisch,
En wil mij op de reis
Vijf van Uw Brooden deelen,
En geef mij ook een Zwaard,
Want door den grooten vaart
Heb ik niets meegenomen.
—
Maar, met fchrik ontwaart Recenfent, hoe verre hij,door
den rijkdom der floffe en bet ongemeene der behandeling
verleid, zijn beftek overfchreed! Hij bepaalde zich, om
in het oog vallende redenen , enkel tot het Historifche ge
deelte, meent ook reeds genoeg te hebben aangehaald,
om het gretig verlangen des Lezers naar het overige op te
wekken, en haast zich alzoo naar het einde; makende den
dichtregel , dien hij bladz. 6 5 aantrof, tot den zijnen:
Ik fla geheel verflomd, en — zal hiermede fluiten.

BOEKBESCHOUWING.
Zevental Betredenen, gel/ouden te Eiberfeld, door Dr. F .
S T R A D S z j voormalig Evangelisch Leeraar aldaar,
thans Pruisfisch Hof- en Dornprsdiker; en gewoon Hoogleeraar in de Godgeleerdheid. Uit het Hoogdnitsch, Te
•Amflerdam, bij M. Westerman* 1 8 2 5 . In gr. 8voi
i p 4 Bl. f 1 - 5 0 . j^LlIe deze ieerredenen kwamen uit het hart ëh fprekéri
tot het hart, zóó echter, dat ook het verdand niet wordt
voorbijgezien. Dit geldt niet alleen de Intree' en Affcheidsrede, waarmede déze kléine bundel begint eh gefloten
wordt, en ook de-rede bij het Jubelfeest der Hervorming,
1 8 1 7 , welke in het midden hier voorkomt, maar allé de
overige, die inderdaad van even gewigtigen inhoud zijn J
Gij hebt geenen tijd te verliezen. Over de vergoeding.
Op Zondag vóór de Vaste. E n : Over het ouderlijk gezag.
Wij lazen alle met goedkeuring en genoegen, en fterrihien, ten aanzien van de waarde dezer ftukken, met
den vertaler i n , die van dezelve , in de voorrede, de ijverige
lofredenaar is. Wij vinden hier echt Christendom, hartelijk en welfprekend voorgedragen; en de bijval dezer
leerredenen in het oorfpronkeljjke verblijdt ons. Èn evenwei kunnen wij niet zeggen, dat ons' de uitgave voor ons
publiek bijzonder bevalt. Die met de leerredenen van
önzén V A N D E U P A L M , ene. enz.(want wij willen geene
andere namen noemen, om niemand over het hoofd té
zien) z i j , die met de leerredenen onzer uitmuntende manjien gemeenzaam zijn, zullen bij de iezing met ons iriftemmén, dat hier veel,.zeer veel ontbreekt. Onzes inziens konden deze ftukken in Duiischland nuttig werken j
inaar men had die onvertaald kunnen laten, zonder dat
ons godsdienstig publielt er veel bij zou verliezen. Wij
Weten niet, of iedere lezer onze meenïng regt bevat j duidelijker dans zoodanige plannen, en zoodanige zijn hléf
BOEKJ3ESC1I. 1 8 2 6 .
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alle, als die b. v. bij de leerrede vóór de Vaste, (die
vbör het overige zeer nuttige waarheden bevat) hopen
wij niet, dat men bij ons als goede modellen zal aanprijzen : Wat zien de oogen, welke Jezus opent, in de lij*
dehSgefchiedenis ? i . De ongeregtigheid der menfchen.
a. De geregtightid yan Christus. 3. De regtvaardigma*
iitig dér geloovigènf Verre echter, dat wij deze (tukken voor geene heilzame waarheden zouden houden!
eeren de taal en de welfprekendhéid van het hart;
maar wij vinden die ook bij o n s , en op zoodanig eene
andere wijze, die zeer veel meer den tiitlegkundigen voldoet , en des tè krachtiger daarom roert en veredelt.

Des Christens wettelijke firijd, of de ware belangen der
Hervormde Kerk, door A B R A H A M C A P A D O S E ,
Med. Doet.
Wie bloode en vertsaeght i s , die keere
weder. RICHTEREN.
Te Amjlerdam,
bij J. H.
den Ouden. 1826*. In gr. 8vo. XVIII en 74 Ët.
/:-oo.
ontvingen dit boekje met een,allerellendigst, wormftekig preekje van het Zwolfche Franfche manneken. Het
fpeet oüs. Zonder lezing konden wij ze niet beoordeelén , "en — mogten wij aan de lezing tijd hefteden ? C AP A D O S Ê en B 2 H L * R C. f. verdienen niet, dat men
2ich met hen ophoüde. Hun arbeid is altijd van hetzelfde allooi, en eene vrucht van dotnmen hoogmoed. Dat
weet men vooruit. De naam echter van B R O E S , op den
titel van B Ü H L Ë R ' S preekje gefpeld,deèd ons beide
fttikjès doorbladeren en lezen, en de eer van den Godsdienst , van de Hervormde Kerk, van een' harer waardigftè Leeraren, en het belang veler zielen eis'cht dringend ,
wat anders onze lust niet zijn zoude.
Recenfent verheugt zich over de ontdekking, dat dia
Heeren de recenfïëü toch léze». Zij mogen uit deze vef«enièft, dat hunne fchande openbaar gemaakt i s : wars
ket töt hunne v*rootmoediging l Mogten althans door heü

verleiden en verontrusten de oogen openen I Mogt voor
al al hun gewoel zulken, die het heil der Kerke waar
lijk behartigen, te krachtiger aanfporen tot fteeds meer
gemoedelijke getrouwheid , ernftigen ijver voor ware God
zaligheid, en broederlijke liefde! Dit is het oogmerk van den
Heer der Gemeente, die deze D I O T R B P H E S S E N toelaat.
„ Wettelijke llrijd des Christens " heet C A P A D O S E ' »
lasterfchrift. Nu» •wettig is hij ook niet. Terftond wordt
gewaarfchuwd tegen het bekende werk van w . B R O E s (*).
C A P A D O S E zegt, dat dit niet zoude gefchied zijn,
(welligt, voegt hij er echter bij) ware B R O E S niet zoo
algemeen bekend en gehouden voor iemand van diep doorzigt en uitftekend oordeel; ware hij niet zoo algemeen
beroemd van wege zijn vernuft, fchranderheid en kunde;
hadde hij niet zoo wel door deze, N B . 't zij dan wezenlijke, 't zij veronderjlelde, hoedanigheden , als door het
ambt, dat hij bekleedt, grooten invloed, ezv. Dat noemt
C A P A D O S E zich juist uitdrukken. Zeker is het niet
onbedacht gefield. Maar juister en overeenkom (tig met
de waarheid zoude hij gefchreven hebben, wanneer hij
niet gezegd had, waarvoor B R O E S bekend', gehouden,
beroemd i s , maar wat hij is» C A P A D O S E weet het zelf
w e l ; heel Amfterdam, de ganfche Nederlandfche Kerk
weet het w e l , dat de genoemde hoedanigheden wezenlijk
aan B R O E S eigen zijn. 'sMans uitmuntende fchriften be
wijzen het aan het publiek, en zullen het bewijzen aan het
nagedacht. Men weet meer: men weet, dat B R O , B S een
ongemeen nuttig, door woord en voorbeeld (lichtend
Evangeliedienaar i s , geacht en geliefd ook bij waarlijk
•godzalige Christenen. En nnherleze men eens de juiste
uitdrukkingen van C A P A D O S E , en beproeve dezes
«geest, of hij uit God is / De gematigdheid van B R O E S
hindert zijnen vijand geweldig. Geen wonder. Men zie 2
Tim. I: 7. Op allerlei manieren wordt argwaan, ja haat
tegen het algemeen geprezen werk van B R O E S ingeboe(*) Be Engelfche Hervormde Kerk, benevens haren invloed
ep onze Nederlandfche, van den tijd der Hervorming aan,
ioir W I L H E L M B R O E S , II Deelen, 1825.
I i a

zemd. C A P A D O S E 'legt aan » R o V. s eene koelheid' te
laste , ook bij het verhaal der grievendfte jammeren , welke hem wel als een' ongevoeligen wreedaard hier tooge
doen voorkomen, maar die niets is dan wijze bedachtzaamheid, welke hem nuttelooze uitweidingen, toch in zijn
verhaal ongepast, mijden doet. Hij leidt vooral den invloed des werks af van de onnavolgbare jlangen-voor zigtïgheid des Autheurs, voor de opregtheid der duiven in
'smarjs karakter al heel weinig rekenende. Dit kan men
niet lezen, zonder met afgrijzen te zien, hoe C A P A D O S E hetzelfde beftaan, dat hij in een ander durft doen
vermoeden, tevens zelf in de grootfte mate toont te bezitten, flangenllst, zonder opregtheid, en alzoo,'om het
bij den regten naam te noemeu, Duivelfche valschheid.
Wij willen deze nader, tot zijne ontritwischbare fchan»
de, aan het licht brengen. En zulk een mensch durft
van waarheid en vrede liefhebben fpreken, evenwel onder
beding,dat de vrede niet vóór de waarheid g a , maarzoo
fils het Zach. VIII: 1 9 gefield is. N u , ook wij meenen,
dat aan geen vrede de waarheid mag worden opgeofferd,
en fchreven anders zeker deze recenfie niet; maar het i s ,
alsof C A P A D O S E door eerst „nuf
en door dan
„ naderhand" ver ftaat. En wanneer zal hij dan denvre*
de liefhebben, die, gelijk wij zagen, der waarheid zoo
vijandig is? En zulk een mensch wil ons nog wijsmaken , dat hij ter eere van Gods heiligen naam , en onder
affmeeking Zijner hulpe, dit boekje hebbe opgefteld 1 Dat
zullen wij gelooven, als wij gelooven zullen, dat iemand,
die Bijbelfche gefchiedenis of leer in een befpottelijk en
verachtelijk licht geplaatst had, vooraf zijne knieën voor
God gebogen, en tot Hem gebeden had: „ Schep in mij
een rein hart!" of, wanneer wij C A P A D O S E voor een*
onnoozelen dweeper houden zullen. Neen, Mijn Heer l
de uitwerking van het gebed tot den Vader, die in het
verborgen z i e t , is van anderen aard.
Maar, waarom is nu het ^yerk van B R O E S zoo allergevaarlijkst ? Wij doen C A P A D O S E niets te kort, ah?
w i j , na zijne redenen in de Voorrede geanalyfeerd te heb-

ben, aldus het refultaat opgeven : B R O E S heeft gehan
deld als een fluikmoordenaar, die juist door de aangewen
de middelen de oorzaak der ziekte voedt,dewijl hij,maat
regelen tegen het gevaar, dat van de R. K. Kerk dreigde ,
aanwijzende, zulke, heeft voorgefchreven, die de inwen
dige ontzenuwing en het uitwendig verval der Hervorm'
de Kerk hebben te weeg gebragt; en daartoe heeft hij
de protectie van het Gouvernement aan zijn gefchrift als
't ware zelf gegeven, door te betuigen, dat hij, federt
het Z . M . behaagd heeft, hem in het Kerkbeltuur te
plaatfen, zich verpligt heeft gevoeld, om don daarin ,
zoo hij vreesde, beganen misdag te verhelpen door vlijt,
aan zijnen, laatften en foortgelijken vroegeren arbeid he
fteed. Dat moet nu heeten „ protectie van het Gouver
nement begeeren, waardoor een allergevaarlijkst werk nogal
gevaarlijker wordt"! Wie verltaat niet door vroegeren ar«
beid zulken,, die het laatfte werk van B R O E S voorging?
C A P A D O S E laat het voorkomen als arbeid vóór deaanftelling in het Kerkbeftuur , zeggende: „ ' t Klinkt wellicht
wat vreemd, door vroeger arbeid een naderhand begane
misflag te verhelpen ! Doch hoe zouden wij anders we
ten dat de Schrijver al meer foortgelijke werken heeft ge
fchreven?" Wij verwonderen, wij-bedroeven ons over
die bittere boosheid. Trouwens, alleen daaraan, aan wre
velige, aan wrokkende kwaadaardigheid, niet aan Chris
telijke liefde tot de belangen der Hervormde Kerk , fchrij
ven wij het geheele gedrag toe, dat de onrustige C A P A 
D O S E hier houdt.
Bewezen, wat hij bewijzen moest, namelijk, dat de maat
regelen, welke B R O E S voorftelde, niet deugen, heeft
C A P A D O S E niet.
Hij zelf noemt als maatregel, wat
B R O E S als zoodanig ook erkent, maar even alsof die
het loochende, en om er dan gevolgen uit af te lei
den , allezins (trekkende, om zich de waarheid verkeerd
te doen voorftellen, nutteloozen kommer te voeden, de
liefde te doen verkouden , en alzoo den zegen des Evan
gelies te hinderen,
- Wie (temt C A P A D O S E niet toe, dat niets van hoogec

belang i s , dan de kennis der gronden van het geloof,

voor elk opregt belijder ? Wie zegt bet hem niet gaarne
na, dat daartoe een éénig middel beftaat, de opfporing
der waarheid uit het Evangelie alleen, met een nederig
hart, en bij een biddend onderzoek? o! Had hij zich hier
over laten hooren, met ernst en liefde, dit geheele ge
fchrift door, en dit aangeprezen met den drang der ne
derige en liefderijke godsvrucht, Recenfent zoude hem
gedankt, geprezen hebben. Maar, nu haspelt hij weer
alles door elkander, om op de ongeloofelijke onkunde te
komen, waarvan de Leeraren vooral de fchuld krijgen.
Wij ftemmen die jammerlijke onkunde toe ; weten ook,
dat er luije of ongefchikte dienstknechten zijn, die der
kennisfe van de waarheid, zoo als ze in Christus i s ,
weinig bevorderlijk zijn; maar — fchoon dit ook nog zoo
goed koorn op den molen zij voor die lieden, voor welke
C A P A D O S E fchrijft, hetgeen we op bl. 8 vinden , —
met die weinige, en nog te vele, Leeraars, die, bij
fommigen, als bij uitftek zuiver in de leer ezv. te boek
ftaan, heeft Recenfent al zoo weinig o p , als met die lie
den , die hen daarom zoo naloopen. Ter goeder of kwa
der trouwe benadeelen zij de zaak van waarheid en gods
vrucht , bedroeven, wie op Evangelifche kennis, op ge
oefende zinnen in het woord der waarheid, en op Chris
telijke, algemeen nuttige deugd prijs ftellen, en jfterken
den ligtzinnige in zijne afkeerigheid van het goede.
In de minachting voor de formulieren yan eenigheid
vindt C A P A D O S E eene der voornaamfte redenen van
het verval der ware Kerk. Hier fpringt n u , zoo als men
z e g t , de aap uit de m o u w , in eene noot op bl, 1 5 , en
men zie C A P A D O S E zich in alle zijne fchande ten toon
ftellen!! Het boek over de vereeniging der Protestanten
in de Nederlanden, in 1822 uitgekomen, is algemeen
bekend. C A P A D O S E ! zoudt gij voor God en zijne hei
lige Gemeente durven betuigen, dat gij niet weet, wie
als deszelfs Schrijver genoemd wordt, en genoemd zijn
wil? Zoudt gij er zoo zeker onkundig van durven zeg
gen te zijn, als w i j , helaas! zeker weten, dat ge in dat
jaar gedoopt zljt tot den naam des Heeren ? Zoo ja —

e , bedroeve zich dan met ons en allen, die onzen Hear
Jezus Christus liefhebben, de wijze en vrome man, die
u , vóór dat hij u door den doop wijdde, zoo hartelijk
vermaande! Gij hebt zijn woord vergeten: „ Het ware
u dubbel zonde en fehande, ah gij ooit oorzaak ga'a/t.,
dat men kwalijk fprake van onzen besten Heer en zijn
Evangelie.'''' Gij hebt uwen doop vergeten, en het bloed
des Nieuwen Verbonds met voeten getreden.
Maar,
Lezers! C A P A D O S E wist w e l , dat het genoemde werk
tot Schrijver had w . B R O E S . Waarom noemde hij hem
dan niet? Waarom fpraken de Pharizeé'rs wel eens onder
elkander, of tot de Discipelen van Jezus, in plaats van
tot Hem ? Hij konde nu ook zijn wrokkend hart beter
lucht geven, en B R O E S beleedigen en grieven naar zijnen lust. Had hy dezen, ten aanzien van het werk,
waarvan hij als Schrijver zich gemeld heeft, in verdenking gebragt van valschheid, hier legt hij hem n u , on?
befchaamd, Jezuïtisme te last. Hij vindt het reeds in
den titel, dien zich de onbekende (?) Schrijver gaf:
„ Leeraar bij de afdeeling der Hervormden.''* Hier heeft
C A P A D O S E nog een' heel dommen zet begaan.
Hij
geeft, om Do. w IJ s (zeker w IJ s uit den Haag) r-? waarom , Weten wij niet — ook eens aan te randen, erg af
op zijne manier, en die vaij hen , die zich, zoo als B R O E S ,
piet eens Predikant noemen, of liever eenvoudig Predikant, dan den gehaten naam Gereformeerde op den titel
hunner werken te plaatfen. En alzoo was die naam dan
o o k , onder anderen, bij Vader H I N L O P E N , w i e n s preJcen daar voor ons liggen, en, wat nog meer zegt, bij
N i c O L A A S S C H O T S M A N , gehaat! Waar komt men
toe, o B I L D E R D I J K ? U W vriend S C H O T S M A N
door C A P A D O S E verketterd, omdat hij eenvoudig fchreef:
Predikant te Leydenl Moeten wij nu nog meer zeggen?
J a , Lezers ! nog al meer. Weet ge w e l , wat opregtbeid
is? „ D e regtzinnigheid van den onbekeerden." Wat volgt
daaruit anders, dan, of dat C A P A D O S E onopregt, of
onbekeerd i s ? Maar opregt is hij; want hij zegt; „ I k
ontzie niet, den Schrijver (over de verieniging ezv.)
e e o

Jezuit te noemen, en ben gereed om dit aan hemzelven
te herhalen en te bewijzen, zoodra hij zich flechts aan
mij bekend maakt," — Neen, Doctor! zoo ver is het
nog niet gekomen. Dat moet die Schrijver niet doen.
jiet fubliek w e e t , en gij weet het. Eene afzonderlijke
kennisgeving aan Mijn Meer uzclven kunt ge wel eifchen ,
maar buiten dat uwe gal wel uitbraken. Herbaal en be
wijs , raas en tier, zoo als gij 't geleerd hebt, tegen Do.
B R O E S ; maar — verwacht geen antwoord.
Of eischt
gij hetgeen gij denkt dat B R O E S niet doen z a l , om zoo
van uwe bedreiging tevens met eer af te komen? Dat
kan men niet denken, wijl alles; wat kwalijk luidt, u,
nooit verlegen maakt, en g i j , al hebt gij niet één be
w i j s , de zaak toch voor doorubewezen verklaart. „Blijk
baar is het , " zegt C A P A D O S E eindelijk, „ dat de Schrij
ver zoekt lid van 't beftuur te worden: en is hem dit
nu ook gelukt, dat zoude men kunnen vragen, of er we^
een fterker bewijs zou kunnen gegeven worden van het
diep verval der Vaderlandfche kerk!" — Die Schrijver,
was reeds, wij meenen van 18.16 af, en is n o g , en blijye lang, Prefident van het Provinciaal Kerkbeftuur van.
Noordholland. Maar wij zouden kunnen vragen: Beftaat
er wel fterker. bewijs voor de vrijheid der drukpers, dan
$eze brochure ? De Koning der Nederlanden plaatst Jezulten in het beftuur der Kerk. Bewijs : E R 0 E S is een.
jfezuit.) volgens C A P A D O S E .
Recenfent acht zich, na het bijbrengen van zulke ftalen
geregtigd tot de verklaring, dat C A P A D O S E , zoo lang
de ongeregtige man zijne gedachten niet verlaat, als,
Schrijver, heneden alle kritiek, en buiten alle krediet is.
"Wij bem.oeijen ons dan ook niet met de beoordeeling van
hetgeen hij over de minachting der Formulieren fchrijft.
Het goede, dat hier voorkomt, is niets nieuws ; het overdrevene en verkeerde genoeg wederlegd. De wijze, waar
o p , en bet doel, waarmede hij er over fchrijft, is voor*
uit openbaar, Tusfchenbeiden vindt men, zeker ten
dienfte van de vrienden der waarheid en des vredes, eene
yeroordeeting der Evangclifche Gezangen. Recenfent,
r

dacht, toen hij die las, aan Gezang C L H : 6 . en XCIX:
5 , 6 , bij C A P A D O S E ' s i n t r e d e in het Christendom ge
zongen.
Met hetgeen hij van het Zcndelinggenootfchap, als eene,
met de minachting voor de Formulieren gelijkftaande,
oorzaak van het verval der Kerke, zegt, — wie zoude
het gelooven ? — laten wij ons dan ook even weinig in.
Wij willen echter eenige van des Doctors denkbeelden
mededeelen. Een Zendeling moet onmiddellijk door God
zijn aangefMd, en bijzonder van boven geroepen zijn;
anders doet hij kwaad, en zijne eigene ziel loopt gevaar.
Is er die onmiddellijke aanftelling, dan komt er, van
zelve, ook geld en al het noodige. Bijbelplaatfen (a Cor.
XIIs o. Jef. XXXI: 1. Richt. VII: 2. Zach. IV: 6 ,
ezv. Men moet ze eens nazien). De reusachtige ge
daante der Zendelinggenootfchappen voedt den hoogmoed
des zondigen vleefches, en bewerkt alzoo reeds dadelijk den
afval van Christus. Allerrampzaligst wordt voor de ware
Kerk het Zendelinggenootfchap, door de verdraagzaam,
heid' jegens allen, die in hetzelve beftaat, de verbroede
r i n g , die zelfs geen' Remonstrant uitfluit. De Zendelingmaatfchappij matigt z i c h , onwettig, een Kerkelijk gezag
aan, door Leeraars af te vaardigen, 't Is eene tirannifche
en aan de zuivere waarheid vijandige inrigting; want men
wil niet, dat b. v. het gevoelen van C A L V I J N omtrent
het Avondmaal (dat niemand, zelfs niet C A P A D O S E ,
gelooft) geleerd worde. Er fchiet van het Christendom
niets over, als men de gefchilpunten weglaat, (en derhalve
niet twist, maar niet woorden, die de Heilige Geest Gods
leert, het Evangelie der zaligheid aan zondaren predikt ?)
Ih Profelyten - maken moet men aan de R. K. Kerk niet
toegeven. B R O E S en anderen , die daar tegen zijn, be
reiden den weg voor den vijand, voorwien zij angst aan
jagen , omdat zij bezorgd zijn, tegen de les van Jezus
in. Het ziet er met het bolwerk van het Protestantisxnus ellendig u i t , omdat het zulke verdedigers heeft, die/
de hoop, in geval van nood, op eene veilige vlugt ves
tigen (alsof ze niets aanraadden, noch maatregelen na-.

men, noch uitvoerden). Maar gelukkig, er zijn flog,
die ftrijden durven, en overwinnen zullen! De Leeraars
moeten huisbezoeking doen, tegen Jezuitfche zielenroovers en tegen zielenmoordenaars, de Neologen, wapenen,
door welke het zoo hoog geroemd Schoolwezen, dat
der jeugd het godsdienftig onderwijs onthoudt, en de
Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen in de wereld is
gebragt. De Neologifche gefteldheid, de ijver en werkeloosheid der Leeraren geven aan de R. K. 'Kerk dien invloed. De Gouverneur van Noordholland heeft immers
den beeldendienst in de Groote Kerk te Haarlem al ingevoerd, 'en dat hebben de Leeraars aangezien. ( F o e i ,
B a H L E R. en J A M E S e n . . . e n . . . . ! )
Hoe komt het alles zoo te pas ? Doch de vraag is :
me zegt het? C A P A D O S E . Gij hebt hem leeren kennen , L e z e r ! Wilt gij u met uw geloof en gehoorzaamheid aan eenen man hechten, die zoo is ten toon gefield door zichzelven? Recenfent'beklaagt u , e n moet y
aan uw lot overlaten. Heil u , die de oogen opent, en,
jzegt, dat ge u niet wilt laten leiden door een mensch ,
die zoo huichelt en lastert l
Medebroeders in de bediening des Evangelies! fluiten wij ons aan elkander door
beteren geest aan. Prediken wij het zondaars - Evangelie , omdat wij het gelooven, en zien wij wèl toe, d-Vt
onze wandel de aanprijzing onzer prediking zij. Zoo
zullen wij het rijk der duisternis afbreken, en •— de zaligheid der zielen, die aan ons geene Herders behoefden te
misfen,al misten zij dan ook al eens een koud en fleurig
huisbezoek, zal onze belooning zijn. De vijanden van
het licht, wier werken boos zijn, en de niet onderfcheidenden, die zij vervoeren, moeten over ons niet hebben
te klagen. Zij moeten ons leeren, onze bediening in de
vreeze Gods te heerlijker te maken, en — hoe ligt is
het ons dan te bidden: „ Vader! vergeef het hun! want
zij weten niet, wat zij doen." Recenfent zal hierop,
fpaart God hem het leven, eens opzettelijk voor het
Publiek terugkomen.
Remonftrant, of Neoloog, of wat hatelijke benaming

er voor de Leeraars in de Nedeflandsche
Kerk op nahoude, zij de naam, dien hij den Recenfent
geve; deze i s , fchoon elders, in hetzelfde Kerkgenootfchap als B R O E S , dienaar van het Evangelie der waar
heid en der liefde: hij is dat met zijn geheele hart, en
geen C A P A D O S E kan wat andejs uit hem maken. Wan
neer hij op diens en anderer gewoel toepast, w a t , in dit
lasterfchrift, op de Evangelifche Gezangen toegepast
wordt, t. w. Jef. V : 7 , durft hij zijnen naam wel noe
men , als niet C A P A D O S E of B Ë H L E R , dien hij in
een volgend No. eene beurt zal geven ,maar een man als
B R O E S dien van noode had te w e t e n , wiens verdedi
ging hem niet behoeft, die B R O E S onder zijne bijzon
dere betrekkingen niet kent, maar aan hem menigmaal
zijnen dank voor deszelfs leeren d , ftichtend en heili
gend onderwijs, voor G o d , betuigt.
C A P A D O S E

Voorlezing, behelzende een woord over het gebruik van
Geloofsbelifdenisfen of Symbolifche Boeken, ter bereiking
van derzelver bedoeling, eenheid des géloofs onder de
belijders van het Christendom. Te 'i Hertogenbosch,
bij H. Palier en Zoon.1825. Ingr.Svo.66Bl.
fi-75.
D e ondervinding heeft immers zoo luide beflist, en er
is dezer dagen vóór en tegen dit onderwerp zoo veel gefchreven, dat men nu toch zwijgen moest. De fchrijver
van dit ftukje is van een ander begrip, en acht zich, naar
het fchijnt, bekwaam en bevoegd, om een zoo teeder gefchilpunt tot aller genoegen af te doen. Hij doet zich
voor als een verdraagzaam Protestant, en alsof hij van
wege de herltelling der Jezuiten de pen in de hand nam.
Hij zegt — en wie zal dit tegenfpreken? — dat niemand,
die belang fielt in de waarheid, met opzet dwaalt, en
dat, hoe meer ieder Kerkgenootfchap zich duidelijk ver
klaart, hoe meer zij elkander zullen naderen. Hij wil de
Formulieren niet als een geloofsbevel, maar als eene ge
loof s leiding befchotiwd hebben. Wij erkennen, dat oas

de Wel- of Hoogeerwaarde fchrijver niet heeft overtuigd;
De Formulieren zijn iets of niets; zij verbinden al of
niet. En wij kunnen niet zien, dat in eene Protestantfche Kerk eenige andere band tè pas komen kan, dan
het woord van God. Het is waar, de Bijbel wordt op
verfchillende wijzen uitgelegd; maar dit is ook bij de Formulieren het geval, en men zal en mag daar ook wel een
weinig meer bij de uitlegging de hand mede ligten, daar
het enkel menfchelijke fchriften zijn. Een waarheidzoekend mensch zal echter bezwaarlijk, ten aanzien van het
algemeen wezenlijk en zedelijk belang,in den Bijbel duisterheid vinden. Het verfchil betreft altijd hier meer het
weten van feilbare, kortzigtige menfehen, dan het doen;
en wij houden ons overtuigd, dat, zoo men zich flechts
verzekert, dat het leeraarsambt in de Protestantfche Kerk
aan geene andere dan kundige en brave menfehen wordt
toevertrouwd, er geene zwarigheid i s , dat eene gemeente
ook niet zonder Formulieren zou kunnen opwasfen in
geloof en in liefde.
De Formulieren zijn er n u ; men houdt zich aan dez e l v e , als hoofdzakelijk in Gods woord gegrond, maar
Wijkt van dezelve vrijelijk a f , waar men in opregtheid
m e e n t , dat zij afwijken van , of meer willen weten , dan
Gods woord beflist. Wie heeft regt,ons te zeggen, wat
al en wat niet wezenlijk is ? Dit te willen bepalen, door
te zeer voor de letter of zoogenoemden geest dier Formulieren te ijveren, of meer eenvoudige en duidelijker
Formulieren daar te ftellen, i s , onzes inziens, eene
wraakbare poging, waardoor ligt het vuur van twist in
de Kerk, die thans in vollen vrede i s , kan ontftoken,
en zeer veel goeds fpoedig vernield worden. Wie kan ontkennen, dat wij overal vooruitgaan, in gematigdheid vooral ook en in liefde ? Wie ziet en prijst de voorzigtigheid
niet bij het talrijkst Protestantsch Kerkgenootfchap hier
te lande? Men houdt zich aan de Formulieren doorgaan-,
de, en wijkt dan alleen van dezelve af, wanneer en in
zoo ver men meent, dat zij met Gods woord, dat men,
algemeen eerbiedigt, min of meet in tweeftrijd zijn^ Ver»
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langt men liüje, domme Leeraren? Of js het beter $ dat
men deze. vrijheid handhave ? Waar handelt men in dezt^j onberaden of ligtzinnig? Moet men een' kundigen
erf braven man in gevaar brengen van te. huichelen en zijne zedelijkheid te verwoesten? Zou daarmede de Gemeente des Heeren gediend zijn ? — O ! dat men toch
nu voortaan van de Formulieren zweeg, en liever handen ineenfloeg, om evenzeer voor de goede en zedelijke»
als voor de verlrandige opleiding der aankomende Leeraren
te zorgen 1 Tantum.

Overzigt yan de voornaamjle Gevallen, welke in het Heel-*
en Vroedkundig Akademisch Ziekenhuis te Groningen
yan den jare 1809 tot aan het einde van het Akademisch jaar in 1 8 1 0 zijn waargenomen, door J O H A N NES MULDER,

Art.

lib'.

Mag.,

Phi lof.

et

Med.

D r., Hoogleer aar, enz. Uit de nagelatene papieren
uitgegeven, enz. en mét'een LeVerisberigt yooriiêti,
door deszelfs Zoon C L A A S M U L D E R , Math, Mag.
et Med. Dr., Hoogleeraar te Franeker, mz.
Met
eene Plaat». Tc Amjlerdam , bij C G . Sulpke. 1 8 2 4 .
In gr. 8vo. Behalye de Voorrede, 237 bl. f 2 - 8 0 .
T e regt beweert de geachte Uitgever van dit boek, dat
waarneming de grondflag van alle Geneeskunde nies
flechts, maar ook van de zoo naauw met haar verbondene Heel- en Verloskunde zijn moet; en wij danken hem
daarvoor, dat hij ook deze waarnemingen van zijnen bekwamen Vader, den met zoo veel roem bekenden.Groninger Hoogleeraar M U L D E R , aan onze vaderlandfehe
beoefenaars .der Heel- en Verloskunde gefchonk.en heeft.
Het overzigt, offchoon 't voor den geoefenden Heelkundige minder belangrijks of nieuws behelzen moge,
kan echter ten getuige verftrekken van het voortreffelijk onderwijs van den te vroeg geftorvenen Hoogleeraar ,
en wordt door de bijgevoegde uitbreiding niet weinig toe-
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gelicht. In deze uitbreiding vinden wij aanteekeningeïi
welke de Meer M U L D E R gedeeltelijk uit de nagela:ena
papieren zijns Vaders, gedeeltelijk uit de fchriiten "^n
deszelfs leerlingen opgenomen en met eigene aanmerkingen verrijkt heeft. Onder de belangrijke operatiè'n, welke
hier vermeld zijn, trof ons bovenal die van eene Cataract met bijzondere vernaauwing der pupil, waarin wij
evenzeer dé bekwaamheid als het beleid des Hoogleeraaré
bewonderden; gaven, die, gelijk zij den waarlijk grooten Chirurgus kenfchetfen, zoo ook. overal in deze waarnemingen uitblinken.
t

J)e gevallen van extirpatie (waaromtrent w i j , voor
ó n s , vermeenen-zouden, de voorkeur aan de amputatie
te moeten geven) beflüiten het heelkundig gedeelte dezer
waarnemingen.
De verloskundige gevallen (bl. 2 1 9 en volgg.) worden al dadelijk toegelicht door eene belangrijke inleiding
over het fchadelijk en veelvuldig misbruik der werktuigelijke hulp, die den voortreffelijken M U L D E R ook
hier kenfchetst als bezadigd kunstoefenaar en bekwaam
Leeraar eener kunst, welke zoo veel geduld en vertrouwen op de natuurkrachten vordert.
Uit het levensberigt, hetwelk niemand zonder bel'angftelling lezen z a l , leeren wij den ijverigen, rusteloos
werkzamen man geheel kennen, .en de aangehaalde rege-*
len uit eene lijkrede, door zijhen uitmuntenden leerling
W A C H T E R uitgefproken, welke aan het Hot van dit
levensberigt geplaatst zijn, toonen, meer dan uitbundige
lofFpriaken, op wat hoogen prijs bij de kweekelingen der
Groninger Hoogefchool zulk een Leermeester gefchat
werd.
Wij twijfelen derhalve geenszins, of het geneeskundig
publiek zal zich, met o n s , verpligt rekenen voor dit
Jettergefchenk van dea waardigen Zoon van zulk eenen
Vader.

D.'DE

V R Ï E S R E I L I N G H , DE ARTEMISIA VULOARI.4.5?

Disfertatio Medica inauguralis, de Artemifia vulgari, laudato iti Epiiëpfia remedio, auctore D . D E V R I E S
REILIMGH.

Gron. 1826.

8vo.

(*)

Indien wij onze ondervinding met die van vele anderen,
over het gebruik van de Artemifia in vallende ziekte,
vergelijken, en hieruit eene minder gunftige uitkomst
verkrijgen, dan moeten wij betwijfelen, of het f ijdflip
reeds gekomen z i j , ora het gebruik van dit middel tot
onderwerp eener Akademifche verhandeling te maken;
hiertoe immers zullen in het algemeen theoretifche befpiegelingen meer. gefchikt zijn dan praktikale leerftellingeh, die meer als rijpe vruchten eener langdurige behandeling van zieken befchouwd moeten worden. Deze
aanmerking geldt vooral in een tijdperk, dat z o o rijk in
ontdekkingen en uitvindingen i s , en ëene veelvuldige toepasfihg op Natuur- en Geneeskunde overlaat. Hiertoe
brengen wij dan ook gaarne die voorwerpen uit de Materies Medica, die door nieuwe ontledingen nieuwe beginfèlên aantoonen , die de toediening eenvoudiger en juister
maken, voor ongepaste vereenigingen waarfchuwen , e n ,
op de wijze van Dr. G. J. M U L D E R , in zijne Akademifche
verhandeling van het jaar 1 8 2 4 , ook na T R A L I E s met
Zoo Veel vrucht over het heulfap fchrijven. In z o o verre
echter de ondervinding aan de Artemifia hare plaats in de
Vallende ziekte aangewezen mogt hebben, heeft de jeugdige R E i L i N G H zijne taak vervuld, daar het alleen van
eéften "man van gelijke fcherpzinnigheid als ondervinding
të wachten ftaat, dien foortelijken toeftand der vallende
ziekte te bepalen, in welken de Bijvoet bij uitfluiting
rïüïtig zij; en hoewel wij dan ook geene fcheikundige
ontleding daiargefteld, noch het werkend beginfel iti deze
ve'rhahdèliiig aangewezen vinden, zoo ontvangen wij toch
eene gefchied- en kruidkundige befchrijving der plant,
O) De vermelding deser Dilfertatte, dair w i j «nderf geene in o m Tijdfchrifc meer kunnen opnemen, geschiedt om des onderwerp» w i l l e , te meertm\ta ia ons Bltngtlwerk
behaudtUl.
Rtducl.
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waarbij wij echter het aanvoeren van den winkelnaam St.
$ans-kruid, op bl. 5 , afkeuren, wijl deze naam aan het
Hypericum perforatum gegeven, eh waarfehijnlijk in plaats
Van St. jam - Gordel gekomen is.
Wat de Schrijver vervolgens over bét inzamelen, het
droogen , over de giften en de toediening des wortels zegt,
is met oordeel uit vroegere en vporal uit latere Schrijvers
gekozen, en duidelijk voorgedragen. In hetgeen hij echter bh
3 a z e g t , dat de mislukte pogingen ter genezing van ëené
minder zorgvuldige leefwijze zouden afhangen, kunnen
wij hem minder toeftemnien, daar wij dit middel alleen in
geregeld tüsfchenpoozeride Epilepfie dienftig oordeelen,
en zeker niet in die gevallen, in welke organifche gebreken
ais oorzaak moeten befchouwd worden. Even min willen wij met Iiem tegen B Ü R D A C H ftaande houden, dat
dit middel aan epileprifche jongelingen in het tijdperk der
gedachtsontwikkeling niet nadeelig zou zijn , wijl het bij
het vrouwelijk geilacht alsdan nuttig bevonden i s , en
herinneren hierbij flechts aan de verfchillende werking der
afa foetida in beide gedachten; 'eene herinnering, welke
de Schrijver niet behoeft, daar hij op bl. 46 één van het
vorige afwijkend gevoelen voordraagt.
De waarnemingen, welke de Hoogleeraar T ri u E s»
S I N K onlangs in dit tijdfchrift verzameld heeft, regtvaardigenonze meeriing, dat het tijdftip voor de behandeling
Van dit onderwérp nog niet gekomen is. Met deze maakt
echter de verhandeling van den Heer R E I L I N G H een
gefchiedkundig geheel uit, dat eenen gefchikren leiddraad
Vóór het vervolg aanwijst, daar het, met oordeel en duidelijkheid gefchreven, tevens door ftijl en uitvoering zicht
boven andere Akademifche verhandelingen verheft, en
door weinige grove fchrrjffouten ontfierd wordt, waartoe wij eehter het telkens herhaalde fysthema , en het opf
bl. 10 twee malen voorkomende D E C R E E S voor DE©-*
K E R S moeten brengen*

J . A. R A K K E R ,

BESCHOUWING.

4G9

Befchouwing van de ftddtkundige inflelïïrigeti dér Oudheid
'in derzelver toepasfin'g op de hedendaagfche Maatschappijen, door J. A . B A K K E R , "te Rotterdam., hij Arbon en Krap. 1825.' In gr. Svo. IF en290 Bl. f 2 - 8o«
I)e
Heer B A K K E R , die bij liet beroep van Kunstfchilder de loffelijke zucht tot beoefening der Lettered
voegt, en over onderwerpen, tot dezelve betrekkelijk
reeds in 1821 door het Uirechtfchs Genootfchap, gelijk
in 1824 door de Maatfchappy' van f raatje Kunfleh ert
Wetenfchappen, met goud is bekroond; die o o k , in zijiie uitgegevene Verhandelingen, eëne kennis aan p t A T b
verraadt, welke in een' met de, oude talen onbekenden
letterminnaar eene ware zeldzaamheid i s : deze verdienftelijke Schrijver geeft ons hier eene vrucht zijner overdenkingen over ' theoretifche Staatkunde, d i e i n een zeer
kort beftek, eene groote menigte daadzaken^ opmerkingen , waarheden en zeer juiste redeneringen bevat; Wij
hebben dan ook dit boekje met uitftekend genoegen gelezen. De geest Van dit gefchrift is zoo goed, de (trekking zoo heilza"am (ware vrijheid zonder Revolutie tf.demagogie) , de nieuwfte zoo wel als de oude Schrijvers
over het bedoelde vak zijn daarbij met zoo veel oordeel
gebruikt, dat wij ons bijna met alles kunnen vereenigen f
en wanneer men denken mogt, dat Recenfie altijd eenigé
berisping behoort in te fluiten , zoo zouden wij inoeterf
verklaren, geêne Recenfie van dit boek te kunnett fchrijven : want alles ftemt,met onze wijze van zien voikomerf
overeen. Daarbij is de toon zoo bedaard, zoo waardig
(flechts ééne enkele maal geraakt de Schrijver in een éttel
vuur tegen den verachtelijken Renegaat v 0 N H A L Is E r* ,
die fchancïvlek van zijnen grooten naam , op bh 2 4 5 ) de
gang is zoo wél afgemeten, zoo geleidelijk, dat,- zoo
de ftof ons behaagt, de vorm ons niet minder bevallen"
heeft. Alleen den titel zouden wij anders verkiezen j ërt
dien aldus geven : Befchouwing van dc faalktindigeiftflelliti*
4
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gen en gyoelens bij oudere en latere Volken en Wijsgee*
ren; want de Ouden beQaan hier nog niet de helft des
boeks, en de latere inftellingen zijn toch niet alle toeriasfingen uit de Oudheid.
Bij het eerfte gedeelte des werks is H E E R E N veel
gebruikt, en de Heer B A K K E R kon geenen beteren gids
kiezen. Doch hij had daarbij een bepaald doel, om na
melijk aan te toonen, dat zoo min de Griekfche Republie
ken , als de Oostcrfche Despotiën , voorbeelden ter navol
ging voor onze latere tijden kunnen opleveren. Hij befchouwt daartoe eerst de despotifche Regeringen van Azië,
wier bron hij in verovering door Nomaden, priesterinvloed, en veelwijverij vindt. Veel langer (en met regt)
vertoeft bij bij de Griekfche Staten, waaromtrent in een
kort beflek van 4 a bladzijden zeer veel belangrijks ge
zegd , en van H E E R E N oordeelkundig partij getrokken
is. Ten flotte toont men aan, dat de oude ftaatsregelingen meer berekend waren , om burgers (d. i. den Menseh
alleen in betrekking tot den Staat), dan menfchen, naar
hunne geheele volmaakbaarheid, te vormen. In de vol
gende Hoofdftukken is de Schrijver op zijn geliefkoosd
veld,de Wijsbegeerte , en wel de Wijsbegeerte van P L A T o , van wiens zamenfpraken over dit onderwerp , met
name de Republiek en de Wetten, hij eenig verflag geeft,
en daarbij, hoewel met de meeste befcheidenheid, den
Heere A S T , die , met veel omhaals en redenering uit zoo
genaamde inwendige bewijzen,dit ganfche werk aan P L A T O ontzegt, zijnen misflag onder het oog brengt. Im
mers A R I S T O T E L E S , P L A T O ' s onmiddellijke leer
ling , haalt de Wetten aan als het werk van zijn* leermeesmeester. — Het verwondert o n s , dat de Heer B A K K E R
zoo kort geweest is over den Politicus, dat merkwaardige
voortbrengfel, waarin P L A T O , duidelijker misfchien dan
ergens elders, zijnen afkeer van de Atheenfche Democratie
aan den dag legt, en in den mond van den Sophist (wel
ke blijkbaar zijne gevoelens voordraagt) eene lofrede legt
op eenen 'onbepaalden Gebieder, wanneer deze, als het noo
dig i s , ook door het ombrengen van fommigen, het ban-

neri Van anderen j den Staat zuivert, en ef de hommels
uit verdrijft. De wet i s , volgens bêrn* gelijk aan eenen
trotfdien, onleerzamen , hoofdigen nwfcsch * die in alles
zijn' zin ,wil hebben, niemand om' raad vraagt, of er
ook iets beters op kan gevonden worden; ja hij laat eene
koddige Vergadering belegd WordenV 'ten einde wanneer"
een Arts of een Stuurman het algemeen vertrouwen verbeurd heeft, over de Genees- eh Stuurmanskunst ieder
burger zijn gevoelen uitbrenge, wel,ke fchoohe advizeti
dan tot wetten van Geneeskundige Staatsregeling, of
eene Stuurmanskunst tot Nut van 't Algemeen, verheven worden. Z o o , zegt hij, doet/fiten met de moeijelijkfte van alle k u n f t e n , ^ kunst vakiregeren!De
Wijze,
die alleen Regent mag zijn, doet, wat hij weet,dat goed
i s ; de wetten en ftaatsregelingen mogen hiwvan flechts
navolgingen zijn, en zijn zulks m eer of minder volmaakt.
De Monarchy' gepaard met goede befchfevene wetten, is
de beste van alle Regeringsvormen,' doch zonder wetten
de onverdragelijkjle. Vraagt men n o h o g j van waar C I C E R O , P L A T O ' s getrouwe navolger, zijne geneigdheid voor eene Con/litutionëlcMonday'hebbe ontleend?
s
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Na vervolgens nog iets over de.deókbeelden van A R I sT 0 T E L E s over de ftaatsinrigtjng gezegd te hebben $ gaal
onze Schrijver over tot het tweede gedeelte zijns werks; dö
befchouwing der Middeleeuwfcheen nteuwere ftaatsregelingen , derzelver vergelijking met de OudWid , en de gevoelens
der latere Wijsgeeren omtrent dit géwigtlg punt te ontvouwen. De Middeleeuwfche vormen worden kort afgehandeld: naar ons denkbeeld mogt de Schrijver wel een
weinig langer bij de Regeringsvormen der Italiaahfchi
Gemeenebesten en van Zwitferland vertoefd hebben. De
flotfom i s , dat wij niet meer, noch voor het Oosteffche
Despotismus , noch voor de Griekfbffe Republikeinfche
inftellingen, berekend zijn. Veel uitvoeriger is zijne voor*
Helling van de denkbeelden der nieuwere Wijsgeeren omtrent den ftaatsvorm. Achtervolgens worden de gevoe*
lens van M A C H I A V E L (geen Theorist,waartoe de het*
iiaanfche geest niet overhelde $ maar Pradtidusjf 'JBÊ
li k
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G R O O T (Regt van Oorlog en Vi ede) , en B O D I N door"-,
geloopen, om dan bij de Engelfche en Geneeffche dcn->
kers, die vooral in lateren tijd de befpiegelende Staatkunde hebben beoefend, ftrl te ftaan. Een zeer goed
denkbeeld wordt, ons gegeven van de ftelfels van F I L MER,
H O B B E S (twee ultra-Monarchalen, doch uit zeer
verfchillende oogpunten), van L O C K E (voorfiander eener
Conflitutionéle Monarchy, gegrond op de eeuwige Regten
van den Mensch), van M O N T E S ^ U I E U , volgens
S A K K E R een meer gefchiedkundig dan grondig Schrijv e r , van V O L T A I R E en zijne fchool, en meer opzettelijk gefproken van j . j . R o u s s E A U , als Schrijver
van het Contrat Social. Zeer juist worden H o n B E s en
R O U S S E A U , als twee tegenovergeftelde polen in de
Staatkunde, befqhtrawd; doch welke ook weder het gezegde moeten bevestigen, dat de uiterften elkander raken,
want de leer van H O B B E s moest tot de tirannij van eenen
Despoot, die van R O U S S E A U , welke alles, zoo veel
mogelijk, onmiddellijk, door het Volk wilde laten verrigten, tot Volkstirannij van zelve geleiden. Dit alles wordt
verzeld door gepasfe' toelichtingen en aanmerkingen des
Schrijvers nopens dé Engelfche en Geneeffche ftaatsinrigtingen, de itemrm'ng van den geest in Frankrijk, enz'.
In de negentiende Eeuw vindt hij, dat de dure ondervinding, gekocht door de Franfche Omwenteling, (grootendeels in hare rfgting een gevolg der Hellingen van R O U S S E A U ) aan de 'ftaatkundige befpïegeling groot voordeel
aangebragt, en geleerd heeft, zich voor de klippen ter
wederzijden te hoeden. Men let tegenwoordig meer op
de betrekking tusfchen Regent en geregeerden, dan op het
getal der Regeerders, daar, er in eene zoogenaamde Republiek zoo als Venetië veel meer Despotismus en verdrukking kan heerïchen, dan in eene Monarchy gelijk Engeland. B A K K E R , aarzelt dus ook niet, op voorgang
van H E E R E N , Engeland, ons Vaderland, en de overige Conftitutioiïéle Monarchijen van Europa, onder de
Republikeinfche Regeringsvormen, gelijk Rusland, Pruis*
fen, enz, (waarom noemt hij Oostenrijk niet!) onder de

autokratifche, waar nog perfoonlijke vrijheid en regt van
eigendom beftaat, te rangfehikken; maar China , Perziï en Turkije zijn volftrekte Despotiën, hetwelk men
bijkans geenen Regeringsvorm kan noemen.
Als flotfom der befchouwing van de ftaatkundige inftellingen der negentiende Eeuw noemt B A K K E R de
grondftelling, dat de Souvereiniteit in den boezem des
Staats zeiven, ea niet op een zoogenaamd goddelijk
Regt, of op de vaderlijke magt, die tusfchen volwassenen niet te pas komt, berust; doch, daar het Volk zelf
deze oppermagt niet kan uitoefenen , moet zij overgedragen worden, het zij aan éénen, het zij aan eenigen, hen
zij aan meerderen. Het voordeeligst voor de belangen
van den Staat i s , wanneer zij gefplitst .wordt, zoodat
één perfoon de Uitvoerende, met een gedeelte der Wetgevende Magt bezitte (dewijl hij zonder dit laatfte flechts
een Minister zou zijn), terwijl het andere gedeelte der
Wetgevende Magt aan de Vertegenwoordigers des V o l k s ,
en w e l , uit hoofde der mogelijke botiingen met de Uitvoerende Magt,'liefst aan twee Kamers, waarvan de
ecue als 't ware de rol van bemiddelaarfter fpeelt, wordt
opgedragen , en de Regterlijke Magt onafhankelijk zij.
Men gaat hierbij op gronden van ondervinding te werk,
en verdiept zich niet in nuttelooze befpiegelingen over een
zoogenaamd Maatfchappelijk Verdrag. De (tellingen van
B I L D E R D I J K worden met ernst en waardigheid, hoewel met achting vóór 's mans groote talenten , wederlegd;
«laar die van den Renegaat H A L L E R , die de menfehelijke vrijheid ontkent, het regt van denfterkftenpredikt,
en de grondltellingen , waardoor onze w i L L E M . I en
H E N D R I K IV in Frankrijk vermoord zijn, goedkeurt,
deze behoeven geene wederlegging; de opnoeming alken is genoegzaam, om ze te doen verfoeijen. ( B I L D E R D ij K , hoe fterk ook naar het oude enMiddeleeuwfche overhellende, kan niet tot de laagte van H A L L E R
zinken; daartegen waarborgt hem het Protest antismus.)
Ten (lotte ontmoeten wij eenen blik op den ftaatkundigen tccjlqnd des menschdoms, die een zeer fcherp en ga-

defend oog verraadt. De Schrijver doorloopt de thans
b e l a n d e Rijken van het despotieke China in 't Oosten tot
het nu bijkans geheel Republikèinfche Amerika in 't
"Westen; hij toont daarbij, dat Frankrijk, zoo lang het
tegenwoordige Machiavellistifche Ministerie dagelijks ongeftraft het Charter of de Grondwet fchendt, eigenlijk
den, naam van Conflitutionéle Monarchy niet verdient,
(boven, op bl, 1 7 1 , had hij het onder de Republikèinfche Regeringsvormen geplaatst; doch dit was
hier
is het facto.)
Hij fpreekt van den geest der befchaafde
ftanden in Europa, en noemt dien vrijheidlievend, maar
piet democratisch, zoodat dezelve de Vorflelijke Regering met de vrijheid in den flaatsyorm vereenigd begeert.
De Republieken zijn, bij het toenemen der Conftitu^
tionéje Monarchijen, verminderd, en de eenige nog beftaande, Zwltferland , waartoe ook Geneve behoort, heeft
alle magt verloren. (In het weleer vrije Zwitferland
heeft jmmers Oostenrijk alle Italiaanfche vlugtelingen, die
zijne fombere achterdocht vervolgde, eene vrijplaats
doen ontzeggen, die de Emigranten zelfs ten tijde van
]l o E E s i' ï E R R E genoten 1!!) Eindelijk wordt nog een
hartig woord (hoewel altijd in den toon der befcheidenheid) van den invloed der Roomfche kerk, der Jezuiten,
het Heilige Verbond, deszelfs, beloften en daden, de
handelwijze omtrent Spanje, Italië en Griekenland gelegd.
Wij gelooven, na dit verflag, niets meer noodig te
hebben, om dit boek ten fterkfte aan alle onze lezers
aan te bevelen. Bij eenen tweeden druk, dien wij hartelijk verlangen dat dit werk zal beleven, geven wij den
geaghten Schrijver in bedenking, of hij zijne opgave der
hedendaagfene, meer juiste begrippen omtrent de betrekking tusfchen volk en beftuurders , als' kenmerk des
Regeringsvorms, in plaats van aantal der Regenten,
(hl. 1 6 8 , 1 7 2 ) niet liever in het 19de Hoofdftuk, en dus
onderdo gevoelens der ftaatkundigen van de 1 9 d e E e u w ,
zou plaatfen, dan tusfchen L O C K E en M O N T E S «
Q u i E , u , De reden, die hij daarvoor geeft, komt oas

min overtuigend voor. — Drukfouten hebben wij genoegzaam niet opgemerkt, behalve, op bl. 1 7 2 : zur

ewigen Frieden; lees: zum ewigen Frieden.

Gedenkfchriften eener Gevangenfchap onder de Wilden van
Noord - Amerika, van de v'roegfte kindsehheid tot op den
negentienjarigen ouderdom; met eene befchrijving van derzelver zeden en gebruiken, benevens eenige bijzonderheden,
betreffende de landftréek ten westen van den Misfis/ippi.
Door J O H N D . H U N T E R . Te Dordrecht, bij Blusfé en
van Braam. 1824. In gr. Zvo. IF en 315 bl. f 2 . 4 0 .

Hoezeer hec niet op den titel vermeld wordt,

is dit werk
uit het Engelsch vertaald. Die verdiende het allezins;
het ware te wenfchen geweest, dat de vertaler de lezing had
willen veraangenamen, die nu dikwijls zeer ftroef en ftootend i s , vooral door de onmatige lengte van volzinnen. E n ,
hoe vele feilen hinderden o n s , die wij niet als druk-, maar
als taalfouten moeten aanzien! Wij willen daarbij niet ftilftaan, opdat wij het werk van H I I N T E R , d a t , aan meer
dan ééne zijde, hoogstbelangrijk is,nader mogen doen kennen.
De fchrijver, die van zijne afkomst niets weet, heeft
op kaap Girardeau dien naam gegeven, waarmede de wilden
hem als den jager genoemd hadden, en naar zekeren weldoener J O H N D U N N zijne voornamen aangenomen.
De grootfte helft des boeks verhaalt zijne lotgevallen, op
den titel vermeld. Het zal zeker den lezer fpijten, dat hij
niet te weten mag komen, hoe het den fchrijver, na zijn verkeer onder de wilden, vervolgens gegaan zij. Het zoude jammer zijn, dat het, onvermijdelijk, drooge verhaal van reistogten ezv. den lezer verveelde, en -,'.>:;.u tevens beroofde
van veel wetenswaardigs, hier ook weder regc naïf voorgedragen. In de vroegfte kindsehheid door de Kiokapoes gevangen , vervolgens door de Pawnezen , en daarna door de
Kanzafche wilden, eindelijk gekomen in eene bende der 0fagen, deed H U N T E R verfcheidene reizen, van welke het berigc altijd min of meer merkwaardig i s , onder anderen e e n e ,
met 30 jagers en eenige fquaws (vrouwen van wilden) , naar
de Groote Ofage - rivier, op welke men hem niet vergezellen
kan zonder innige deelneming en verbazing. Teruggekeerd,

dpch

zich

vergezelt hij zekeren Spanjaard, of halven Indiaan, M A *
N U E L L I S A , d i e , met anderen, tot eene handelsexpeditie,
de Misfouri afgezonden w a j , Velep, .alle de Kama's verlie»
ten fpoedig dezen togt; maar H U N T E R , die aan den ftam
der Ofagen, waar hij eene teederlievende moeder en zuster
iiad gevonden, meer dan aan dien der Kanza's gehecht w a s ,
bleef met de Ofagen denzelven voortzetten. Spoedig, echt e r , fcheidden zich deze tien en U U N I B R van L I S A ook
af, ui: hoofde van gerezen misnoegen, togen terug, en kwam e n , wonderbaar behouden, na allerhande gevaren, bijzonder Van fneeuw , wolven ezv,, doorgeftaan te hebben, bij de
Ofagen aan , 'waar zij verfcheidene blanke handelslieden en jagers aantroffen, onder anderen een' Kolonel w A T K I N S. Met
eenige Ofagen ter jagt zijnde,bezoeken eenigen delegerplaats
van dezen, die h u n , helaas! te veel Herken drank laat inruilen-., en bragten een' Franfchen koopman o m , wien zij fcal*
peerden (de huid van de hérfenpan afrukten) én' wiens legerplaats zij van alles beroofden. Tot de hunnen teruggekeerd,
wordt het plan' vastgefleld , om W A T K I N S en zijne ganfche
partij te verdelgen. 0 U N T E R waagt het, dezen t é ' w a a r .
ichuweiï tegen 'zijn onvermijdelijk lot', hetwelk hij niet zonder groot gevaar gedaan kreeg. Bij dezen gekomen, ontwaakt bijna berouw over zijn gedrag , en hij verlaat hem eindelijk tot deszelfs groote fpijt, terwijl hij nu geheel opzichzelven itond, aan 'cerugkeeren tot de Ofagen niet kunnende
denken. Verfcheidene 'maanjvenvisfelingen bragt 'hij nu in
eenzamen toeftand door; hoe? dat moet men hemzelven h o o .
ren vertellen: het verhaal daarvan bevat verfcheidene treffen,
de bijzonderheden.
Eindelijk ontmoet hij vijf menfehen,
blanken', op reis om de voordeeligfte plaatfen tot bekoming
van pelterijen op te zoeken, Hen vergezelt hij naar hunne
legerplaats, Flees. Het is hier, dat hij den eerften ftap naar
het befchiiafde leven doet, zich in Èuropefche kleeding
freekt, en eenige Engelfche woorden leert. Van hier, waar
hij weder eene akelige ondervinding had van eeniger wilden
(Delaware?) wreedheid, eene markt opzoekende, komt hij
óp Maxwell's - fort, waar hij voor zijne pelterijen verfcheidene beïïellingen ontving, maar wordt op de fnoodfte wijze
bedrogen, en zijn afkeer van de blanken zoo gefterkt, dat
geene redenen in ftaat waren, om hem van zijn voornemen
af te brengen, om naar de Kansa's • fteden terug te keeren ,
waar hij zich te voren ophield. Te Flecs gekomen, befluit
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hij , op de herinnering, dat zijn verlaten van de blanken een*
overgang tot de Delawares te kennen gaf, wier erfgrond hij
moest overtrekken, tot eene andere rigting van zijnen togt.
Twee jonge lieden bragten hem echter van denzelven af, die
hij naar de St. Francis - rivier, om jagtftreken op te zoeken,
vergezelt. Zij komen in eene kleine Franfche volkplanting,
waar hem eene Franfche bejaarde vrouw tot het Roomschkatholijk geloof vruchteloos poogt te bewegen. Zijne pelterijen te Notches verkocht hebbende, verbond hij zich, met
zijne rëisgenOöten, als varensman aan eenige Kentuckiërs, die
naar Nieuw-Orleans voeren, van waar hij op kaap Girardeau,
komt, waar hij zes weken aan het leeren der Engelfche taal
befteedt. Naar Boons Lick, terug mm St. Louis, Nieuw»
Orleans en Natcées gereisd, waar hij berekent, ongeveer drie
jaren zijné ftudiè'n voortgezet te hebben, *•» winters echter
jagende en pelterijen verzamelende, die hij te Nieuw - Orleans verkocht, waar hij den Kolonel W A T K I N g weder ontmoette. Zijne zucht tot wetenfchappelijke oefening, door
den achtingwaardigen W Ï S I T , hem op MaxwelVs- fort dierbaar geworden, opgewekt, verliet hem niet. Aan dezen man
had h i j , vooral wat zijne godsdienftige kennis betreft, groote verpligting. In 1821 het Alleghany - gebergte overgetrokk e n , begon H U N T E R een nieuw leven; zoo zegt h i j , en
hier eindigt,tot onze fpijt,van hem het gefchiedverhaal. Het
is'echter meer d
gefchiedverhaal, dewijl men zich
niet zelden verrast vindt, behalve door welgeteekeude tafereelen, ook door opmerkingen van onderfcheiden aard; bij
voorbeeld, bl. 1 7 : „ Het is wel zeer opmerkelijk, dat blanke menfchen, onder de wilden opgevoed, meestal onveranderlijk aan derzelver zeden en gebruiken verkleefd blijven,
èn flechts zelden hen verlaten. Mij zijn zelfs twee voorbeelden bekend van volwasfene blanken, die huune betrekkingen
en befchaafde levensmanier vaarwel zeiden, de zeden en gewoonten der wilden aannamen, en daarvan al de pligten vervulden. D i t , echter, had, mijns wetens, niet dan onder de
Cheroquezen plaats." Bl. 5 6 : „ Ik zag een aantal blanken,
die zich, uit verfchillende beweegredenen, tot de Ofagen
vervoegd hadden; onder hen was een geestelijke, die verfcheidene malen, door behulp van een' t o l k , tot de wilden predikte. De wilden bejegenden hem met grooten eerbied, en
luisterden naar hem met diepe aandacht^ doch konden, geliJK ik hen naderhand hoorde zeggen, zyr.e ïeerihgen niet bea n
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grijpen. Het zal hier voegzaam zijn aan te merken, dat de
wilden, bij hunne eigene beraadflagingen, gewoon zijn, om
nooit meer dan één te gelijk het woprd te voeren, terwijl
de overigen onveranderlijk met geduld en oplettendheid luisteren , tot dat het hunne beurt wordt te fpreken. Deze eer.
bied wordt nog meer jegens vreemdelingen in acht genomen,
en de geringde afwijking daarvan zoude door hen voor hoogstbeleedigend gehouden worden. Het is deze trek van het / » diaanfehe karakter, die vele zendelingen ten onregte meenen
d o e t , dat zij een' ernftigen indruk op de gemoederen hebben
gemaakt, waaruit dan zeer vele overdrevene berigten van der
Indianen bekeeriug ontftaan zijn."
Achter h e t verhaal van des fehrijvérs geyangenfehap ezv.
vindt men nog eene natuurkundige befchrijving van de Mis.
foüri en Arkanfas-landen. Deze benaming ii echter niet volftrekt juist. Het eerfte hoofdfluk toch alleen gaat over de
uitgeftrekebeid, den bodem en de luchtftreek dier gewesten ;
het tweede befchouwt der wilden natuurlijken en zedelijken
toeftand; in een derde leest men van hunne denkbeelden vaa
eene Godsregering, over godsdienst, goede en kwade geesten , de zielsverhuizing; voorts vaU hunne godsdienstgebruiken, profeten, priesters, artfen, van droomen e z v . ; hec
vierde hoofdfluk handelt over d» vrijerij, hec huwelijk, de
veelwijverij , eclufcheiding, inflandhoudiiig der familiè'n,
aanneming van kinderen, namen, verzorging der behoeftigen,
kranken, onder de wilden; het vijfde over hunne vaderlands,
liefde, oorlogzuchtigheid, krijgsgebruiken, ezv. Ons met
moeite wederhoudende van de mededeeling uit zoo v e e l ,
als wij hier met genoegen lezen, en waarvan de kennis zoo
zeer belangrijk i s , willen'wij toch ons verilag voor onze le.
zers veraangenamen, door uit het zesde hoofdftuk, getiteld:
lndiaanfche anekdoten, hec volgende, ten befluite, af te
fchrijven:
„ Een Franschman, die de gewoonte had van met de wilden te handelen, bragt, onder»andere waren, (ten j a r e i 8 i o )
eene hoeveelheid buskruid mede ; maar de wilden wareq
daarvan door hec verruilen van hunne meeste pelterijen
reeds voorzien, en beftemden het overige van hunnen voorraad tot het koopen van andere benoodigdheden. DsFranschtitan, echter, meest alle zijne waren, behalve dit buskruid,
verkocht hebbende, en vreezende dat hij er mede zoude
blijven zitten, had alle kunstgrepen in hec werk gefield, om
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hen te nopen om het van hem in te ruilen, doch zonder
vrucht, tot dat hunne nieuwsgierigheid hem daartoe de ge«
legenheid aanbood. Onder andere vernuftige vragen, wensch
een zij ook te weten, hoe de blanken het buskruid maakten.
De hoop, om een' voordeeligen koop te fluiten, maakte
hem vindingrijk. Hij zeide hun, dat de blanken het op de
velden zaaiden, even als koorn of tabak, en met weinige
ponden groote inzamelingen konden doen. De wilden wa
ren daarover zeer verheugd, en elk, die eene beverhuid
konde bijbrengen, kocht van hem , tegen hoogen prijs,voor
zoo ver zijne pelterij ftrekte, zoodac de Franschman zeer
fpoedig van zijn kruid ontflagen was, en met grooten buit
huiswaarts fpoedde. De blijde wilden floegen dadelijk handen
aan 't werk, en kozen een ftuk gronds uit voor hun nieuw
plantfoen. Na het land in ftaat gefield te hebben, zaaiden
zij er het buskruid in. Zij omheinden de plaats, opdat de
zelve niet door hunne paarden, of wilde dieren, mogt ver
treden worden. Van tijd tot tijd gingen zij zien, of het
gewas opkwam. Na verloop van eenige weken ziende, dat
er niets van hunnen koop kwam, zeide een hunner grijs
aards, die wijzer was daii de overigen, dat het een Fransch
man was geweest, van wien zij het kruid gekocht hadden.
Deze wenk was genoegzaam om verftaan te worden; zij
begrepen nu allen bedrogen te zijn geweest, en befloten,
om de eerfte gelegenheid, om zich te wreken, te baat te
nemen. Men houde in het oog,, dat, wanneer iemand een*
wilde beleedigt, deze de bitterfte vijandfehap tegen diens
ganfche natie opvat. Niet lang daarna kwam een ander
Franschman bij denzelfden ftam met eene partij drooge wa
ren. Hij kreeg van de opperhoofden verlof om die te verkoopen; een hunner ftond hem daartoe het gebruik van zijne
eigene hut toe. De vlijtige kramer opende zijne balen, en,
toen de goederen uitgepakt waren, kwamen de jonge krijgs
lieden dezelve bezien, doch allen, die door den vorigen
Franschman bedrogen waren geweest, vielen op den koop
man aan, en maakten zich meester van alle zijne goederen.
Hij beklaagde zich daarover bitter bij het opperhoofd en
vraagde voldoening. Doch deze antwoordde hem zeer def
tig, dat hij, zonder twijfel, zoude betaald worden, doch
wachten moest tot na den aanjlaanden buskruid' oogst. Meer
kon hij niet verwerven, en zoo vertrok hij, doch zonder
den rijkdom aan pelterijen, waarmede hij zich gevleid had."
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Gefchiedenis van N A P O L E O N «2 >to groote
gedurende
het jaar i8"i2 , </oor
Generaal Grave D E S f G U R . £ƒ»'*
het Fransch. lilde Deel. Ie Rotterdam , bij J. Immerzeel,
Jun. 1825. In gr. Bvo. 279 Bl. f 3 - :
"Van
de twee eerfte Deelen dezes uitmuntenden werks in
No. XV (December) des vorigen jaars verflag gedaan hebbende , kunnen wij volftaan met te zeggen, dat dezelve de
grootfte rampen des Franfchen legers, van de terugkomst bij
Smolensk af tot achter Wilna, behelzen. Wij vinden hier de
overvleugeling van N A P O L E O N door W I ' T Ï S E N S T E I N en
Ï s e H I T S c u A G O F F ; den heerlijken aftogt en de onverwachte redding van N E Y ; het onheil der Franfchen aan de
Berezina, hetwelk beflisfend zou geweest zijn zonder her.
onbegrijpelijk dralen van den ouden K Ü T U S O F F , die alles
van den winter alleen verwachtte, en daardoor N A P O L E O N
zelv', als in eene foort van zegepraal, liet oncfnappen; de
verfchrikkeüjke tooneelen, die plaats hadden na den aftogt,
of liever de vlugt, van N A P O L E O N , die hij onder den fchijti
van noodzakelijken fpoed en geheimhouding, tot óntfnapping
aan Pruisfen en het aanvoeren van nieuwe manfchap, vermomde. Toen begon het toppunt van koude, honger en el.
lende het reeds halfvernielde leger te ontbinden. Slechts,
één tooneel ter proeve : „ Op het licht der vuren fnelden
er den geheelen nacht nieuwe geraamten t ó e , ' welke door de
eerstgekomenen afgeweerd werden. Die rampzaligen zwierven
van het eene bivouak naar het andere, tot dat z i j , door koude en wanhoop overmand, zichzelve begaven. Dan leiden
zij zich achter den cirkel hunner meer gelukkige medgezellen
neder, en kwamen er om. Zonder krachten om de hooge
denneuboomen uit het wood neder te vellen, wendden eenigen
vrnchtelooze pogingen aan, om er den voet van in brand te
fteken ; maar fpoedig overviel hen de dood rondom dieboomen
in allerlei houdingen. Onder de uitgeftrekte mescloodfen, w e l .
ke op eenige plaatfen langs den weg ftonden, zag men nog
grooter afgrijfelijkheden.
Soldaten en Officieren ftortten er
binnen, en hoopten z i c h , als runderen, rondom eenige vuren tegen elkander: de levenden konden de dooden niet van
de haardftede verwijderen; zij plaatften zich op dezelve, oiu
er op hunne beurt om te komen, en tot doodbed van nieuwe flngtoSTers te verftrekken. Zij Hechtten de van droog hou';
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zamengeftelde muren, of befehimeden er hunne bivouakken
mede. Spoedig floegen de vlammen in die woningen over^
en de foldaten, die er zich in bevonden,reeds half dood van
koude, werden er door het vuur afgemaakt. In het gehucht
Joupranoru , waar het, flechts één uur verfchilde, of de Keizer ware in handen van den Rusjifchen 'partij ganger s o s L A W I N gevallen, ftaken de foldaten nog onbefchadigde huizen
in den brand, om zich eenige oogenblikken te verwarmen.
De flikkering van die vlammen lokte ongelukkigen a a n , welke door den hevigften graad van koude en fmart tot uitzinnigheid gebragt waren; zij fchoten als woedenden t o e , en
flortten zich met een hehch tandengeknars en gelaat in die
hevige vuren, in welke zij met verfchrikkelijke jiuiptrekkingen
omkwamen. Hunne uitgehongerde medgezellen zagen dit zonder afgrijzen aan ; er waren er zelfs, welke die misvormde
en door de vlammen gerooste ligehamen naar zich toe fleept e n , en het is maar al te waar, dat zij dit gruwelijk voed*
fel aan hunnen mond durfden brengen'." — De ramp by Wilna
voltooide zoo veel ellende. En deze ramp was het gevolg
Van eenen volftrekt onnoodigen, uit louter heerscbzucht or^>
dernomenen oorlog ! En de roekelooze bewerker vanzooveef
ellende, die de zijnen in het oogenblik des nijpendften gevaars begeeft, zich te Varijs bij een goed vuur in de hatt.
den wrijft, e n , terwijl zijne foldaten zich lévend verbrar».
den, om niet te bevriezen , uitroept: Het is hier toch beter'
dan aan de Berezina! — zulk een man heet nog bij fora»
migen G R O O T !

Woordenboek der Nederduitfche Synonimen, door p. W E I L A N D en G . N . L A N D S ! Hden Deels ijle Stuk. D—C
In 'sGravenhage, bij de Wed. J. Allart en Gomp. In gr.
Bvo. 424 Bl. f 2 - 5 0 .
"Velen, die dit ftuk ter hand nemen, ook om het achtereen door te lezen, waartoe het zoo zeer gefchikt i s , dat
men vergeet in een Woordenboek bezig te zijn , zullen zich
met ons verwonderen moeten over de nederige eenvoudigheid , met welke eene zoo rijke wetenfchappelijke kennis en
een zoo diep wijsgeerig oordeel te voorfchijn treedt. Met
vele duidelijkheid en juistheid wordt alles bevattelijk gemaakt, en onderfcheiden, wat behoort, zoodat elk, ook bij
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de fchijnbaarfte gelijkheid, het onderfleheid der beteekenisföfl
van de woorden, en de redenen voor hetzelve, met over
tuiging, fomtijds met verrasfing en een waar vermaak, voor
oogen heeft. Inderdaad, een klas/lek werk , hoedanig dit i s ,
van dien aard en van zoo groote moeijelijkheid, hetwelk
eene zoo behagelijke voordragt volhoudt, alle ftroefheid ver
mijdende, den leeslust onderhoudende terwijl het het oordeel
fcherpc, en vermakende terwijl het leert, —* d i t , wij beken
nen" h e t , is een even verdienftelijk als buitengemeen verfchijnfel. Wij beloven ons van deze manier van voordrage
veel goeds ter bevordering van den fmaak voor onze taal- en
letterkunde. Een boek voor geleerden, en tevens een volks
boek, mogen wij het noemen.
Vooral hebben wij moeten prijzen, hetwelk ongemeen der
beknoptheid dienftig zijn moest, de fchikking en fcheiding
bij en van elkander der woorden, die , als zin - verwanten ,
al of niet bijeen behooren geplaatst te worden, en de ge
heele weglating der behandeling van eene andere beteekenis
dan d i e , waardoor een woord met anderen in die verwant.
fchap van zin komt. Zoo komt, om uit vele bewijzen een
eenig te noemen, erkentenis, in de beteekenis van befef en
overtuiging, ezv. zonder de betuiging daarvan, in geene aai>
merking, bij het onderfcheid tusfchen dank, dankbaarheid,
erkentenis, en erkentelijkheid. Hadden wij evenwel bij
daad, inderdaad, dadelijk, werkelijk niet voegzaam wezenlijk
ook kunnen aantreffen ; bij doorboren, door/leken, ook door
priemen; bij doorbrengen, verdoen, verkwisten ezv. insge
lijks opmaken, doorlappen? Aan ver[land hadden wij ook
gaarne'eene plaats toegeftaan bij doorzigt, begrip ezv. : hoe
menigmaal toch zegt m e n , „ tot regt verfland hiervan eene
aanmerking maken," gelijk „ tot regt begrip"! Uitharden,
dat toch ook in genoegzaam gebruik i s , om in aanmerking
te komen, zochten wij tevergeefs op bl. 100; toejlaan,
bij dulden, gedoogen, toelaten ezv.} dommelen, bij dutten
e z v . ; kost, bij eten ezv. Fier meenden wij toch zeker,
dat ter behandeling had moeten opgenomen zijn geworden*
D o c h , hoezeer wij meer, hetwelk wij niet dachten te zul
len gemist hebben, hadden opgeteekend, wij zijn te hoog
ingenomen met het zoo veel meerdere, dat we hier hebben
gevonden, en dat we bekennen hier geleerd te hebben , dan
dat wij door verdere opgave zelfs den minden fchijn van vit
zucht op ons willen brengen. Iiuusfchen kunnen wij geacht

worden den Schrijveren di enst te doen.niet hen op dit overgeflagene opmerkzaam te maken, ten ei»de zij,door bijvoeg,
felen, hun voortreffelijk werk volmaken mogen. Hierom alleen onderwerpen w i j , met die befcheidenheid, welke aan de
vrijheid in het rijk der waarheid en der'wetehfchappen Voegt,
nog ééne bedenking vooral aan der Schrijveren oordeel. Zij
betreft het woord genegen, bl. 2 0 7 , var> nijgen afgeleid, uit
hoffelijkheid of eerbied, het ligchaam , door buiging van de
knieën, eenigzins naar de aarde bewegen, (Zie ook het Taalkundig Woordenboek van W E I L A N D . ) Is deze afleiding, zoo
al niet aan twijfel onderworpen, dan nog wel voldoende
ten bewijze, dat het woord, óp het ohllgchdmelijke overge*
bragt, bet algemeenfle de liefde jegens anderen uitdrukt, onbepaald door onderfcheid van ftand? Het gebruik beeft hier,
dunkt o n s , al vrij wat gezag, en men lèrte eens op toegenegen, dat eene meerdere mate van genegenheid aanduidt, e n ,
al wierd het van toenijgen afgeleid, toeft'zoo heel veel niet
verfchilt van toeneiging, door W E I L A H D zei ven, in zijn
Taalk. Woordenb,, met genegenheid verwïsfeld. Liever, dan
het oorfpronkelljk eerbiedige jegens meerderen overgebragt te
oordeelen tot de gezindheid jegens meerderen en minderen,
zouden wij alleen de laatften bij dit w#örd dis de voorwerpen befchouwen. Wij meenen, d a t , indien de Heer W E I L A N D of L A N D R É eens van een' letterzetters - jongen eeii
briefje ontving^ geteekend: „ uw genegen dienaar," gelijk
onlangs de Recenfeht, de ongepastheid daarvan, bij alle nederigheid, hun blijken zoude, niet wanneer zij aan den goeden jongen zoo zichzèlve noemden.
: :

Waar dikmaah, dikwerf, dikwijls, menigmaal, menigwerf,
vaak behandeld wordt, leest men van 'het laatfte, dat h e t ,
met het Hoogduitfche fach in einfach, 'vielfach, van denzelfden oorfprong fchijnt, meer, dan een-der overige woorden, eene hoeveelheid van zaken, of de herhaling der zelfde
zaak, aanduidt, en tot het gebruik der redenaars en dichters
bepaald is. In Drenthe evenwel is dit woord althans niet ftiin.
der dan dikwijls heel gemeenzaam in de gewone zamenleving.
De vermelding dezer provincie geeft Recenfent aanleiding;
om, bij hetgeen men vindt over dochter, deern, Jonkvrouw,
Juffer, Jufvrouw, Me juf'vrouw, maagd, meid, meisje , nog
dit te voegen: zoo zorgvuldig neemt men in Drenthe en in
Friesland het onderfcheid tusfchen Juffer én Jufvrouw in acht,
dat nimmer door het eerfte eene gehuwde, nooit door het an-

dere eene ongehuwde worde aangeduid. — y, Zuipen,'' zoo
lezen wij bi. 1 1 7 , „ ziet op dë beestachtige wijze, waarop
vele overmatige drinkers den drank tot zich nemen; want
zuipen is eigenlijk vocht met geruisen inzwelgen, gelijk het
vee doet. Zuipers vindt men tegenwoordig bijna uitfluitend
in de lagere volksklgsfen." Té platten lande, in het Sticht
van Utrecht althans, heeft het Recenfent bijgewoond, en in
Zuid - Holland, meent hij , ook, bedoelen de boeren en boerinnen door zuipen warm bier drinken, ook zonder dat zij
zich te bulten gaanj '«avonds na de begrafenis van een der
buren. Een zoopje plagten ook zij te zeggen, j i e al heel
Wat minder fterken drank namen, dan menigeen, die het hu
met eèn fokje doet»
D o c h , waarheen? Onze uitweiding is een gevolg Van het
vermaak, waarmede-wij dit ftuk la2en,.pit hetwelk wij gaarne nog wat mededeelden, waartoe wij beftemd hadden, of
„ dat, hetgeen, hetwelk " of het reeds aangehaalde „ dikmaals ezv." of % ding, zaak, wezen," of
geest, ge.
moed, hart, ziel f of „geleerd, wijs, verjlandig ," of
todwaas, dom, krankzinnig, mal, onnoozel, onverftandig,
gek, zinneloos, zot." Maar — alles is even belangrijk en
fchoon» Uit het lawfte artikel alleen dit ter proeve: „ Onnoozel, hetwelk pok voor onfehuldig gebezigd wordt, duidt
eigenlijk eenen ftaat van kindschheid aan, en it de eigenfchap van eeneri eenvoudigen, onbedrevenen. Onnoozel is
h i j , derhalve, ' d i e , fchoon reeds tot mannelijke jaren gekom e n , echter zoo fpreekt en handelt, even als een kind, dat
iiog het gebruik zijner verftandelijke vermogens niet heeft;
en hetgeen in den mond van een kind naif zon kunnen geacht worden, is in den mond van eenen volwasfenen onnoo»
zei. Wanneer een kind eenen Roomschkatholijken priester
vraagde: of deszelfs vader ook priester geweest ware, zou
dit eene aardige vraag zijn, waarover men konde lagchen;
gefchiedde deze vraag echter door éenen volwasfenen, [wel
te verftaan in ernst, en niet met ketterfchen fpot met den
Geestelijke; dit vpegen wij er bij] dan was zij eene onnoo.
Zele v r a a g e z v .
n
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H A R M E N K L I J N , Lid

van

Treurfpel,

Door

4%

H E N D R U

het Koninklijk Inliituut,

van

de Koninklijke Akademie van beeldende Kunjien te Amjler.
dam, enz. enz. Te Amjlerdam , bij J. vin der Hey en
Zoon. 182Ö. In gr. 2v0. Vil en 119 Bl. f a - 4 0 .
5, I n de hoofdperfonen van eën Treurfpel móeten wij de ze„ delijke kraëht der inenfchelijke natuur kunnen bewonde*
„ ren, offchoon wij de wijze , waarop zij deze kracht aan„ wenden , niet altijd mogen goedkeuren. Echte tragifche
„ karakters bezitten iéts ongewoons, iets koens, iets gewel„ digs, dat hen boven de maat der alïedaagfche menseh„ heid verheft; zij móeten groot zijn, zoo wel iri hutinè
„ deugden, als hunne gebreken." Zoo Omtrent Uit Éich een
der fmaakvolfie künsttegters- ( B Ö Ü I E U W * È d n ,
Aesthetik,
Th. I I , S . 2 2 3 ) ; e r i j v e l niemand, die eenig denkbeeld ef vari
heeft, wat eigenlijk een Treurfpel zijn moet, zal dezen hoofd,
regel willen tegenfprek&ii. De hoofdpërfoón in deze dichtfoort mag wel misdadig, maar nimmer zwak, nimmer karakterloos zijn; want alsdan zal hij , in plaats van belang, vari
Bewondering op te wekken j op zijn hoog§t eed tnedëdoögen
der verachting inboezemen; en er is wel geen gevóel > dat mirt.
der poëtisch is dan d i t , en meer (Irijdig met de uitwerking;
welke ieder Treutfpéldichtër in zijne aünfehouwers moet trachten op te wekken. Uit dit (landpunt, hetwelk wij vor>r het
éénige juiste meenen te mógen houden, befchouwd, fchijnt
ons de perfoon van F I L I P S V A N E O M O N D , zbo als ten
minfte de Heer K L I J N hem geteekend heeft, ten eenemaal 011*
gefchikt, om de hoofdrol in een Treurfpel te vervullen. Hij
Wordt in het eerfte Bedrijf ten toonéële gevoerd als een hooghartig verrader, die, uit eerzucht en liefde tot zijne v r o u w ,
de heilige zaak, voor welke zijn vader op het fchavot
llierf, opoffert, en dezen zijnen omkeer door eene groote
daad bezegelt, door de overrompeling van Brusfel. Had de
Dichter dit karakter volgehouden, hert flechts op het
einde des fluks, bij de ontknoöping, Zijne fchanddaad doen
inzien, en hem, dóór eéne goed bijgebragte
(gemotiveerde)
wroeging verteerd, zijné toevlügt doen zoeken in eenen
heldhaftigen dood of een ander heldenmoedig befluit, das
ware hij misfchien een gefchikte hoofdpërfoón gewonleii
BOEKBESCH. 1826.
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voor het T.eurfpel. Maar thans koint h i j , terftorrd na het
plegen zijner wandaad, reeds in het tweede Bedrijf, op de
hartelijke toefp'raak zijner moeder, tot inkeer; doch zijne
verbetering is van geen langer duur: P A K M A haalt hem,
in het derde, fpoedig over, om, aan het hoofd der Spanjaar
den , een oproer, dat inmiddels onder de burgerij uitgebro
ken i s , te dempen. £ G M O N D doet dit met dsn meestmogelijken ijver; maar, op de markt ingefloten en door de burg:rs van alle zijden bekneld, die hem fchimpend toeriepen,

of hij het graf zijns onthoofden vaders kwam bezoeken, grijpc
hem de gewetensangst aan; hij ontvlugt op het oogenblik,
dat P A R M A aanrukt om hem te verlosfen, en ijlt naar zijne
moeder,, waar hij thans Koning F I L I P S en al de Spanjaar
den vervloekt. Doch P A R M A volgt hem, dreigt en vleit,
vertoont hem in de verte het lokaas eener Landvoogdij ; en
terftond rukt onze E G M O N D weer aan het hoofd der genen,
die hij pas vervloekt h a d , u i t , om het ontzet, dat vart
buiten op kwam dagen, te beftrijden. ' H i j vechE dapper;
maar zijne benden verlaten h e m , en men ziet h e m ,
Alleen, de ontvlamde drift van onze krijgsmagt tarten.
D a n , dit baat hem niet; de gevlugte Spanjaarden roepen
verraad, grijpen hunnen aanvoerder, die toch kort te vo
ren gezegd werd alleen overgebleven te zijn, en wondea
hem doodelijk. Nu wordt hij door de overwinnende bur
gers opgenomen en naar zijne moeder gevoerd, waar hij z o o
Jang om vergeving fmeekt, dat hij dezelve van den aanvoer
der der Burgerij in naam des Vaderlands, van den Staatsgezinden Eisfchop in naam van den Godsdienst, en eindelijk
ook van zijne moeder verkrijgt, waarna hij fterft, eu met
zijnen dood het ftuk doet eindigen. Wij vragen h e t : wie
kan een zoo weifelend en karakterloos mensch, die zelfs ia
de gewone zamenleving geen' fchrik, maar flechts verach
ting zou inboezemen, als hoofdperfoon in een Treurfpel
dulden en verdragen ?
Het fmart ons innig, dat het karakter van E C K O N D zoo
geheel mislukt i s , en het verwondert ons tevens, dewijl en
de listige P A R M A , en de hooghartige en vaderlandlievende
moeder van E G M O N D , I A B I N A , zoo fiksch geteekend,
en ook de overige handelende perfonen allen goed gekozen
zijn. Daarenboven kunnen wij niet regt begrijpen, hoe de
Heer K L I J N er toe gekomen z i j , ooi zijnen held dusdanig af
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te teekenen, daar, hetgeen de Gefchiedfchrijvers ons van hem
geboekt hebben, daartoe geene de minfte aanleiding gaf. Hij
worde bij V A N M E T E R E N en W A G E N A A R voorgefteld als
een verrader, maar tevens als iemand, die volhardde in zijn
befluit, e n , ook bij de mislukking van zijnen aanflag, eene
heldhaftige geestkracht toonde, /.eker mag de Dichter de
Gefchiedenis kneden naar zijn plan en zijne behoefte; maar
nimmer z ó ó , dat hij dezelve ondichterlijker m a k e , dan zij
wezenlijk is. Ons komt het voor, dat de Heer K L I J N de
geftadige weifeling van zijnen hoofdperfoon noodig had, om
zijne vijf Bedrijven behoorlijk te vullen; maar dit (en
de Dichter gaf te vele bewijzen van het tegendeel) zou
armoede van vinding verraden. Veel beter ware het geweest,
o m , indien men dan toch dit onderwerp behandelen wilde,
en hetzelve door fchikking en toevoeging volftrekt tot geene
vijf Bedrijven te brengen w a r e , de Franfche treurfpelwetten
te laten varen, en' zich tot drie Bedrijven bepaald te heb.
ben. D o c h , reeds aanmerkingen genoegl Zoo kan een en
kele misgreep een geheel, dat anders fchoon zoude zijn,
ten eenemaal ontfieren. En deze misgreep fchijnt alleen oorfpronkelijk uit eene verkeerde opvatting van het wezen des
Treurfpels, geenszins althans uit het gemis van dichterlijke
talenten; want op verfcheidene plaatfen vindt men heerlijke
partijen, b . v. de uitfpraak van P A R M A , op bl. 50:
De Maatkunde is die kracht, die zich in nevlen h u l t ,
Die in ' t verborgen werkt en zoo haar taak vervult-, enz.
het geheele derde Tooneel van het vierde Bedrijf, de tweefpraak tusfchen P A R M A en E G M O N D behelzende, en meer
andere.
De dichterlijke uitdrukking i s , over het algemeen, edel en
gefpierd. Enkele vlekjes zouden e r , gelijk in ieder dichtftuk
van langeren adem, te vinden zijn f maar wij willen nietatigftig naar dezelye zoeken, vooral daar w i j , uit liefde tot ds
kunst, reeds meerdere regten aan de kritiek hebben moeten
afftaan, dan wij gaarne aan dezelve inruimden. Doch zal do
letterkundige beoordeeling iets anders zijn dan een veracJ'telijk werktuig der vooringenomenheid of des nijds, dan moet
zij blind zijn voor de na>.en der Schrijvers, maar.fcherpzien.
de op hunne werken, en viiend of oubAeude geiijk zijn i i
haar oog,
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ROMANS VAN SIR. WALTER. SCOTT.

J n No. II onzer Letteroef.van dit jaar gaven wij kort ver.
i'ag van den aanvang van een paar Romans van dezen ook
reeds bij ons geliefkoosden Veelfchrijver: daar ons de vervolgen nu ter hand komen, willen wij er dadelijk verflag
van doen.
liet Bart van Mid - Lothian, of de Gevangenis van Eden,
burg. lilde Deel Te Groningen, bij VV. van Boekeren.
J825.

In gr.

ivo.
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El.fi'i

De lezer, die zeker groot belang fielt in het lot van E Fr
| I E D E A N S , ziet hier, dat en op welk eene wijze het
barer beminnelijke zuster gelukte, haar te redden van het
fchavot en de doodftraf. Zij ontfnapt echter weldra haren va.
e'er, en raakt met haren verleider naar het vasteland , waar
zij de noodige befchaving ontvangt, e n , na weinige jaren met
hem gehuwd, als eene aanzienlijke Dame in Engeland, we
der eens in Schotland, terugkomt, en in overvloed en groot
heid leeft. Het lot harer waardige zuster was minder fchitKfcnd; zij vond bij het huwelijk met een haar beminnend
feestelijke een ruim beflaan en een allergelukkigst lot. Haar
goed en uitmuntend karakter, naar het leven geteekend , b o e 
zemt iederen lezer liefde en eerbied in. Het einde der ge
fchiedenis is verxhrikkelijk: de echtgenoot van E F F 1 E , wiens
vroeger leven door velerlei misdaden gebrandmerkt w a s , is
fleeds ter prooije aan feilen gewetensangst, en wordt einde
lijk nog vermoord door zijhen eigenen zoon, dat kind der
misdaad, hetwelk het onfchuldige meisje bijna op het fcha
vot had gebragt, en d a t , zoo vroeg vermist, tot iedere mis
daad was opgegroeid. De weduwe, na nog eenige jaren in
de groote wereld geleefd te hebben, wierp zich eindelijk in
een klooster, en in de armen van het armzaligst bijgeloof.—
Zoo moge dan de misdaad, welker gevolgen toch altijd voort
duren , eenlgen tijdelijken glans bereiken , zij berooft altijd
•yan we?enl;:ke zielerust en geluk; en de eenvoudige deugd
leide al tot mindere aardfche grootheid, zij leidt toch zeker
tot invvendigen vrede en vreugd. Dit is dé zedeleer van dit
verhaal, dat door alle de eigenheden van den Schrijver boven
andere van zijne verzierde verhalen nog uitmunt, en boven
andere zijner fchriften zeker behagen zal.

f)e Oudheidskenner. Hide Deel. Te Groningen, bij W. van
Boekeren. 1825. In gr. Bvo. 252 Bl. ƒ 2 . 4 0 .
Ook yan dezen Oudheidskenner zal men de ontwikkeling eq
den afloop van het ingewikkeld verhaal, in hetwelk de belangftelling tot het einde toe wordt volgehouden, met g e .
noegen lezen. De onbekende jonge en edele man wordt ein.
delijk herkend als geregtigd tot eenen hoogen rang, dien
men hem zeer gaarne gunt; en de fchoone I S A B E L L E wordt
zijne echcgenpote, ten genoegen nu yan haren varier, die alzoo gered wordt uit den uiterften nood, waarin hij door hec
bedrog en de list van den fchatgraver zich geftort zag. Ieder
handelend perfoon, ook de Oudheidskenner, houdc zijn zon.
derling en hem eigen Schotsen karakter ten einde toe bij uitnemendheid vol. — Wij word, en van het mededeelen eener
proeve teruggehouden, en achien ons van onze belofte daartoe ontflageij, door het ontvangen van verfcheidene nieuwe
Romans van denzelfden.
Redgauntlet. Hl Deelen. Te Groningen, bij W, van Boeke.
ren. 1825. In gr. Ivo. Te zamen 921 bl. f 8-40.
Wij vinden in dezen Roman den eigen' fmaak en alle de
meerdere of mindere fchoonheden en eigenheden, die dezen
bekwamen Schrijver kenmerken. Hier en daar echter houdc
hij. den lezer wel wat lang o p , en het komt ons voor, dat
het ruwe van de echt Schotfche uitdrukkingen en zeden onder zeker flag van gemeen, fatfoenlijk dan of onfatfoenlijk,
op den duur, en bijna in iederen Roman, alhoewel wederom
op eene andere wijze, herhaald, minder behagen moet. Met
dat a l , die zeden hebben toch altijd nog iets eigenaardigs,
en de teekening der ruwe natuurtooneelen verliest nooit hare
ontzagwekkende fchoonheid.
Het eerfte deel bevat de briefwisfeling tusfchen L A T I MER
en F A I R F O R D , jongeüngan met elkander opgevoed, boezemvrienden, beiden braaf en befcheiden, maar van
eêne zeer verfchillende inborst. F A I R F O R D is de zoon van
een naauwgezet, ernftig man, voor de pleitzaal opgevoed, en nu op het punt van zijne promotie, die hij ook
gelukkig bereikt, en wij worden getuigen van zijn eerfte
pleitgeding. De vrolijke 1 A T r m E R , wiens afkomst onbekend i s , op reis naar de Engelfche grenzen, is van de dorre

regtsgeleerdheid een vijand, een vrolijke vriend van avontu
ren , en in meer dan één geval een regte waaghals. Hij
raakt in ongelegenheid, verdwijnt zonder eenig fpoor ach
ter te laten, en i s , gelijk men daarna verneemt, door zijnen
voogd opgehouden, of liever gevangen. Zijn lot meldt ons
het tweede en derde deel, mede deels in brieven; want da
gelijks fchreef h i j , offchoon hij geen zijnsr brieven verzen,
den kon. Zijn vriend verneemt zijne verdwijning en ver
moedt zijn ongeval. Nu laat hij zijn roem en pleitgeding
in den (teek, en gaat zijnen vriend opzoeken, om al het mo
gelijke te doen tot zijne redding. Hij doet de reis met een
fmokkelfchip ; hij raakt zijnen vriend op hec fpoor; maar
moeijelijk had hij zijne vrijheid bewerkt, of hem ook maar
in 'c gezigt gekregen, zoo niet het geheele plan was in duigen gefpat. De voogd toch had in hem toevallig ontdekt
B E D G A U N T L E T , den nazaat van den vermaarden held en
martelaar voor de zaak van den Pretendent in 1 7 4 5 , wiens
naam alleen hij genoeg achtte, om op nieuw het oproer te
doen uitharden. L A T I M E R was aan die zaak geheel vreemd,
en een getrouw voorftander van Koning s E O R G E . Tegen
zijnen zin werd hij er in gewikkeld. Reeds was de Preten
dent heimelijk geland; maar de geestdrift bij allen, die iets
te verliezen hadden, bekoeld. Evenwel had het gevolgen
gehad, ware hec complot niet nog juist in tijds verraden»
en zoo liep die zaak , door zacht en kloek beleid, zonder op»
fland en burgerkrijg, en door hec oogluikend toeftaan van
den ftillen aftogt des Pretendents, gelukkig ten einde. Juist
in dezen oogenblik vonden de vrienden elkander, enz.
Een Roman alzoo zonder meisjes en vrijerij ? N e e n ;
daartoe kent de Schrijver het romanlezend publiek, ook
het Engelfche romanlezend publiek, te wél. Maar de be
minnelijke beminde van L A T I M E R bleek zijne eigene zuster
te zijn; en deze valt dan ook nu wel natuurlijk zijnen
vriend, die haar zekerlijk verdiende, ten deel.

De merkwaardigfte Nederlandfche Zeereizen federt den jare
1594.
Foor de vaderlandfche Jeugd. Door j . A . o 0 S T 
R A M v, il Deelen. Met Platen. Te Amflerdam en Leeu
warden, bij G, J . A . Eeijerinck en G. T . N . Suringar.
1JJ25. .In kl. 8J'Ö. Te zamen 424 Bl. f' 4 - 8 0 .
D e

fchrijver keurt zoodanig eeue lecture voor onze jeugd

J, A , O O S T K A M P , NEDERLANDSCHE ZEEREIZEN.

49*

bijzonder nuttig, vooral nu de oprigting der Handelinaatfchappij voor handel en zeevaart wederom (hetgeen God bev e s t i g d ) de beste uitzigten opent. De roem en moed der va.
deren en de oude vaderlandfche dengd worden door zoodanige
gefchriften natuurlijk mede op de beste wijze herinnerd. Reis.
verhalen vallen ook zeer in den fmaak van den jongeling; zij
geven aangenaam onderhond, en zijn verre boven roraanlecture te verkiezen. De inleiding geeft eenige noodige, misfchien voor de welonderwezene fchooljeugd reeds minder
noodige, aanwijziugen. De reisverhalen, fommige korter, andere meer uitvoerig, zijn twaalf in getal, en bepalen zich
tot de vroegere eerfte reizen naar de Oostindiën en rondom
den aardbol. Wij vinden hier de eerfte en tweede reis van B A R E N T S Z in 1594 en 1 5 9 5 , om door het Noorden eeneiï
doortogt naar Kathaï en China te zoeken; voorts die van
VAN

HEEMSKERK,

B A R E N T I Z en R I J P in 1 5 9 6 ,

hun.

ne overwintering op Nova Zembla enz. Dan volgen de reizen van M O L E N A A R , D I G N U'M S Z O O N , S C H E L L I N G E R

en M A N , in 1 5 9 5 , naar de Oostindiën, en die van V A N
N E C K en V A N W A , R W J J K in 1598; verder die rondom den
aardbal van V A N N o O R T , en V A N I L P E N D A M , mede in

1598 ondernomen. H e t tweede deeltje geeft die van
en V A N K A E R D E N in 1 5 9 9 ,

BOTH

en die van V A N S P I L B E R -

G E N naar de Molukken enz, in 1 6 1 4 ; die van L E M A I R E
en S C H O U T E N naar de Oostindiën in 1 6 1 5 ; de ongelukkige
reis van B O N T E K O E in 1 6 1 8 ; de reis van H E R E M I E T
rondom de wereld in 1623 ; en eindelijk de ontdekkingsreis
van T A S M A N in 1642. Ook de plaatjes, die hier voorkomen , verdienen lof; wij hadden echter nog liever hier eene
goede reiskaart gevonden.
Hoezeer alle deze reisverhalen zeer zijn bekort, verwekken
zij toch doorgaans deelneming, en geven aangenaam en afwisfelend onderhoud. Voor de Nederlandfche jeugd zouden
wij in dezelve toch nog wel iets meer van de Nederlandfche
ftaatsgefchiedenis bij deze reizen verlangd hebben; ook komen ons de hier voorkomende zedelesfen doorgaans wat een.
foortig voor.
Zeer gaarne, intusfehen, prijzen wij deze reisbefchrijvingen ter lezing aan. Moge de fchrijver met dezelve zijn heilzaam doel bereiken, en alzoo zijner belofte geftand doen,
om nog een twaalftal belangrijke reisverhalen uit de jongstverloopene eeuw onzen jongelieden aan te bieden!

Invallende Gedachten, doer A S . D O I T E R , A. L, M. Cti
Leeraar der Doopsgezinden te Zwolle. Ilde en Hide
Stukje. Te Zwolle, bij H. As. zoon Döijer, 1824—25. In
kl. %vo. Te zamen 104 Bl. ƒ 1 - 3 0 .
Invallend'e Gedachten moeten niet ingeroepen , maar alleen,
als zij zich vertoonen , niet afgewezen worden. Of de Eerw.
D Ö I J E R deze zijne 116DE invallende gedachte wel altijd hebbe
in het oog gehouden, mag men betwijfelen. Daarenboven
moet men dan ook nadenken, of iedere zoodanige gedachte
de mededeeling aan het publiek waartlig is. Van het eerlïe
ftukje gaven w i j , Letteroef. 1 8 2 3 , bl. 596% eenig berigt';
nu moeten wij dit van het óverige doen, want het derde
ftukje i s , Volgens den titel, ook het laatfle. Wij nieesmuilden, toen wij in het voorberigt van het tweede ftukje laZen, dit de reden, waaróm hetzelve begint met N o . 85",
alleen daarin beftaat, dat het eerfte geëindigd is met No.
f41 Voorts wordt ons daar nog gemeld, dat hier, meer dam
in het eerfte, de invallende gedachten door bijkomende -ik»
'vallende gedachten zijn uitgewerkt. Dit maakt, met verlof, het geheel nu minder kernachtig en meer langwijlig*
De zamenfpraken tusfchen het tweede en derde ftukje en den
fchrijver, N o . 85 en 166, willen aardig zijn; wij mogen
het lijden, maar vónden er juist niet veel zouts in. Wij ontkennen niet, dat men ook in beide deze laatfle ftukjes veel
goéds vindt, hetwelk het nadenken opwekken en zijne nuU
tigheid hebben kan. Wij geven, waar nu het boekje openvalt, N o . 2 0 0 , welke noch van de beste,mok. van de flecht.
fle i s : „ A. Meendet gij, dat de Tijd Stom was? B . Ja,
dat dacht ik. A. Neen, bij mij is de Tijd verre van Stom
te zijn: want hij fpreekt gedurig tot mij. B. iVat zegt hij
u dan wel? A. Ga naar b e d , — fta o p , — ga aan 11 w
•werk, — dóe d i t , — laat d a t , — wat zit gij daar te rusten? — wees ijverig, — werk niet zoo langzaam. B . Maar
hoe kan dat de Tijd tot u zeggen ? heeft hij dan eeii Mond ?
A. Dat zegt mij de Tijd met zijne Tonge. B. Heeft dan^de
Tijd eene Tong? A. Ja, de Hamer vdn de Klok is de Tong
van 'den Tijd."
8ij de Recenfie der VtrhandeUng ever de Christelijke
ftaat abufivetijk bovenaan de bladzijden de naam van den E e r w . F. H O E K S T R A als Schrijver. Bl. 412 , reg. 13 v. o . , moest . , H e e r s " met kapitale
letteren gedrukt zijn geweest; en bl. 413, reg. 3, leze sneu n o r. K J T R a .
i

Zedejeer

BOEKBESCHOUWING,
Kerkelijke

Redevoeringen van G O V E R T J A N V A »
R I J S W I J K , Lid van de Hollandfche Maatfchappij
der Wetenfchappen te Haarlem, en Leeraar onder de
Doopsgezinden. Te Amjlerdam, bij P. Meijer Warnars. 1825; In gr, 8vo. LVIÏI en 284 bh f 3 - 6 0 .

De zegen yan den openbaren Godsdienst, in eene plegtige Leerrede, ter gedachtenis van de flichtirïg en inwijding der nieuwe Kerk yan de Doopsgezinde Ge*
meente te Rotterdam vóór vijftig jaren, aldaar gehouden den 29 Mei 1 8 2 5 , door N . M E S S C H A E R T ,
Leeraar dier Gemeente. Te Rotterdam, bij A t May
van Vollenhoven. 1825. In gr. 8vo. 28
Bl.fi-Qo.
Kerkelijke Redevoering, gehouden ter viering vaiï \ zijné
vijftigjarige Ambtsbediening, den 2 October 1 8 2 5 ,
door J O H A N N E S E R N E S T U S W I N T E R , Predikant te Zuidhorn. Tf Groningen, bij J . Oomkens»
1826. In gr. 8vo. Viy. en 60 bl. f '.- 60.
Twee Leerredenen,door H. E . V I N K E , Theol. Doet. eh
Predikant te Alkmaar. Te Alkmaar , bij J . A» van
Harencarfpel. 1826. In gr. %vo. IV en 56 bl. f
:-6o.
Feestrede, ter Viering van zijne vijfentwintigjarige Evangeliebediening in de Hervormde Gemeente van Dordrecht, gehouden in de Groote Kerk, den a April 1820",
door g. V A N K O O T E N , Predikant aldaar. Te Dordrecht , bij Blusfé en van Braam. 1826. In gr» Sve. W
en 4 5
bl.f:-50.
E r zouden toch zoo vele preken niet worden uitgegeven, zoo die niet gekocht, en dus (of, wankelt dit ge*
BOfiKBESCH. lo2Ó.
NO. 12.'
Mm

volg?) gelezen werden. Hoe veel dit ichijne te bewifzen voor den godsdienftigen zin onzes tijds, Recenfent
vreest, dat de Mode geen klein gedeelte van den lof der
heerfchappij mag naasten, en meent reden te hebben om
je wenfehen, dat haar invloed vermindere. De uitgave
.zelfs van meesterftukken van kanfelarbeid zoude hij
fchaarfcher wenfehen , en ziet geene reden voor het in 't
licht verfchijnen van elkander al telkens opvolgende kos
telijke (maar ook kostbare) preken - bundels, zonder op
houden. Zoude dit den openlijken Godsdienst, het aanhooren van niet zoo fraaije, maar toch ftichtelijke en goe
de leerredenen,waartoe men gelegenheid heeft,de Chris
telijke volmaking meer dan zeker vermaak bevorderen?
om niets anders te vragen met opzigt tot de predikers,
vooral rjie hun werk aan de drukpers, ook omdat zij
teeds zoo van preken zweet, of om andere redenen, ont
houden. De menigte van godsdienftige huisboeken be
vordert den huisfelijken Godsdienst, vooral de Bijbelle
z i n g , niet: de Roman - lectuur verdringt degelijke en
nutte wetenfehap, en dat menigvuldig predikatiën«le
zen
Doch wij namen , kortheidshalve, de aankondiging
Van zoo veel in ééns o p , en wij zouden aan uitweidin
gen plaats geven ? Dit woord moest ons echter eerst van
het hart. Het zal ons geen leefi doen, dat anderen anders
denken; maar wel zoude ons de gevolgtrekking fpijten,
dat wij de uitgave van niet eenig predikwerk zouden wen
fehen. Ons eigen gedrag en onze boekerij zouden dat
oordeel wederleggen; ook deze Recenfie doet het.
No. i is een gansch boekdeel. Onder den naam van
Leerredenen ezv., tweede deel, verfchijnt het ook voor
de bezitters van het eerfte. Eene goede fchikking; fchoon
wij tusfchen Leerrede en Kerkelijke Redevoering nog al
wat onderfcheid meenen te beftaan. Tien preken over
belangrijke onderwerpen bevat deze bundel. Kan echter
van het mingewone of uitftekend treffende der keuze de
uitgave juist geene bijzondere aanprijzing ontkenen, wij
verwachtten die van de manier van behandeling, maar —
balijden ons teleurgefteld, en over die teleurftelling zeer
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verwonderd. Wij kenden den Schrijver uit meer dan
één belangrijk gefchrift (anders niet) te w è l , zoo wij
meenden, om niet iets meer, dan goede preken, in den
bundel té vermoeden, waarmede hij althans geen gebrek
aanvult; maar vooral, den Schrijver w a s , ten opzigte
van het eerfte deel zijner Leerredenen, door twee Recenfenten gelijke teregtwjzing gedaan, die hij zelf gewigtlg
en zeer gegrond noemt, maar die intusfchen de hoofd'aanmerking behelst, die wij weder maken zouden op deze nieuwe preken. Het is wel mogelijk, en het fchijnt
ons ook toe,dat de Heer V A N R I J S W I J K dat voorkomen van uitlegkundige, wijsgeerige en leerftellige verhandelingen , dat de Recenfent der vorige preken aan dezelve te berispen vond, heeft trachten te vermijden; deze
zien er dus wat of zeii's veel minder hoog of diep geleerd
u i t ; doch de manier, waarop zij zich voordoen, toont,
dat ze dezelfde vorming niet ganfchelijk ontbeerd hebben, die hunne oudüe broers genoten, zoodat de ge*
maaktheid der losfe manier zeer in het oog valt.
Ware populariteit ontbreekt, 't Is nog boekenjlijt, dien
wij hier ontmoeten, en dien wij van de predikatie verwijderd wenfchen , die , j a , aan verftandsverlichting moet,
zeer zeker moet bevoiderlijk zijn, maar opdat-des toehoorders [achting te vporfpoediger, niet op het einde en
afzonderlijk, maar door de ganfche preek, bereikt worde. Voor de ftichting nu is de trant van V A N R IJ SW J J K te ftijf; voor de verwarming — hoe veel meer*
dan voor de ontfteking der harten in heiligen gloed! —
is die te koud; en al te laag is hij ,om den geest te verheffen tot de dingen, die men niet ziet, en die eeuwig
zijn. De man preekt niet, maar betoogt. En dat betoog
is niet altijd ftevig. Één voorbeeld volila, uit de tweeds
Leerrede.
De bovenmenfchelijke grootheid van J E Z Ü S worde
hier behandeld, eerst ten aanzien van zijnen perfoon.dan
van zijne heerfchappij, voorts van het werk der verlos*
[mg, eindelijk in zijne hoedanigheid als verheerlijkt Mid*
delaar. Ware dit ftuk, vol van fchriftuurplaatfen, in
M m 2
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een onderwijsboek, bij een katechizeerboekje dienende,
geplaatst, ook dan zouden wij er in beklaagd hebben het
gemis van dien lucidus ordo, die aan geen betoog, noch
aan eenig vertoog op den kanfel ontbreken mag. Ook
misfen wij hier 'die hechtheid van bewijzen , zonder wel
ke het bewijzen zelfs nadeelig is. Wij zien niets, of de
beide eerfte ftukken loopen geheel door elkander. V o o r t s ,
de Goddelijke natuur van J E Z U S wordt bewezen t • 10. uit
zijne alwetende kennis; 2 . uit zijn alvermogen; 3 . uit
zijne zedelijke volmaaktheden; daarop , 4 . beweerd , dat
men een en ander niet als gaven des H. Geestes, maar
als hoedanigheden van zijnen perfoon hebbe aan te mer
k e n ; en, 5 . uit zijne, bij uitfluiting, Goddelijk te noe
men eigenfchappen , als eeuwigheid en overalomtegenwoordigheid. Kennelijk was V A N R I J S W I J K zelf bij No. 2
verlegen, waar hij zich dan ook alleen op Joa. V : 2 1 ,
25, 26 beroept, na uitgeweid te hebben over het onvol
doende der wonderen van J E Z U S ten bewijze voor zijne
Goddelijke natuur ; doch daardoor vonden wij No. 4 ook
heel z w a k , en zouden Openb. II: 23 liever elders , t. w.
in het laatfte ftuk van dit betoog, hebben gebruikt gezien.
Niets meer van deze Leerredenen. Er is nog voor
werk te vermelden, hoewel we er liever van zwegen.
Naast vóór de preken is eene taalkundige (?) opheldering
van den naam Doopsgezind. In eene Recenfie ftond on
langs „ Bejaarde Doopsgezinden." Zeker is dit bij vergisfing; maar dat daarmede bedoeld wordt „ Voorfianders
yan den Bejaarden Doop " gelooft die Receni'ent zoo
min als w i j ; wel „ Voorfianders van der Bejaarden Doop."
Zoo veel komt er op eene letter aan; maar — het is niet
eene drukfeil bij V A N R IJ s w IJ K , die zelfs „ hij " in
„ Hij* verbetert. En nu beteekent, taalkundig, de uit
drukking niet „ Voorfianders," maar , Verwerpers van
den Doop der Bejaarden"
Dit heeft nu die Recenfent
wel niet gemeend, maar het is toch z o o ; „ want," zegt
V A N
R I J S W I J K ,
„de Doopsgezinden heeten z o ö , niet
omdat zij den Doop der Bejaarden voorftaan, maar omdat
zij den Kinderdoop verwerpen." Dit wordt met Trini0

0

0

0

?

laris en Sacramentaris opgehelderd. — Begrijpt gij het
niet, Lezer? Dat vertroost ons over onze onvatbaarheid
en ongeloovigheid. Wij gelooven juist het tegendeel,
leggen Trinitaris uit als in W E I L A N D ' S Kunstwoorden,
boek ; en w a t , als V A N R IJ s w IJ K gelijk heeft, betee»
kent Roomschgezind, Koningsgezind, ezv. ?
Over de Verhandeling, welke deze taalkundige opmerking voorgaat, zeggen w i j , dat ze getiteld i s : „ de onderfcheiden aard der Evangelifche bedeeling, en hare voortreffelijkheid boven de Mozaïfche," en de grondftelling
aanwijst, waarop de onderfcheidene leerbegrippen der Nederlandfche Doopsgezinden gevestigd zijn; dat zij z i c h ,
ook van niet Doopsgezinden, gelijk de Recenfent, tot de
grootfte Protestantfche afdeeling behoorende, met genoegen lezen laat, al vindt hij ook, (en dit zullen Doopsgezinden mede) vooral op de kracht en wijze van argumentatie, bedenkingen; dat zij vóór drie jaren geplaatst is
in de . Nieuwe Bijdragen ter bevordering van den Eerdienst; en dat ze hier daarom vooral niet te pas komt,
waar zij in geen geval behoort, of de titel had anders
moeten luiden.
En nu nog wat over het Voorberigt, waarin V A N
R IJ s w IJ K over zichzelven het meeste zegt. Door het
fpreken in de Vergaderingen der Collegianten, te Rijnsburg en elders, en op de Collegiën, die de eigenlijke
Kweekfcholen waren der verkoren Leeraars, (welker verfchil van beroepen Leeraars hij in eene noot aanwijst)
heeft hij zich tot Leeraar gevormd. Van 1 7 B 4 — - 1 8 0 0
exerceerde hij ^altijd in de letteren bezig) de lettergieterij; maar toen' die atfaire verliep, fcheidde hij er voorzigtig u i t , en aan zijne neiging tot het Leeraarsambt
werd voldaan. De bekwame man werd in het voorjaar
van 1 8 0 0 te Hengelo beroepen,op een klein traktement,
waarvan hij evenwel een niet onaanmerkelijk gedeelte jaarlijks ten behoeve van die Gemeente contribueerde. Waarom vertelt men dat zelf aan het publiek? Wacht wat, Lezer '. De man heeft vervolgens te Monnikendam, aan de Jourt, en aan den Hoorn, op Tesfel, geftaan. Dat 's een beste

plaats, om veel goeds te genieten en te {lichten, het
welk uit de fobere omftandigheden der Gemeente, ver
geleken met Luk, X V I : 19 , 25 , Matth. X I X : 2 3 , 24 ,
Jac. II: 5 , Matth. V : 3 en nog veel meer andere Bij.belplaatfen bewezen wordt. Evenwel, hij ging er van
daan, om het lokale des eilands. Niemand vrage, of
dat er zoo door konde; want — het gebeurde. V A N
R I J S WIJ K legde nu zijne bediening als bezoldigd Leer
aar bij eene bepaalde Gemeente neder, en ging te Leyden wonen. Daar was hij bekend; daar had hij vaak
voor Do. V A N G E U N S gepreekt, en dit was voor
zijne vrouw en voor hem aanleiding genoeg. Daar zijn
hem dan, honoris caufa, eenige preekbeurten opgedra
gen, en
dit zegge men voort l — preken is zijn lust
en leven, en die maar gading heeft, kan hem krügan.
De kosten? — vrij logies; anders geen bezwaar. Zoo
moet het wezen, volgens al weder eene menigte Bijbelplaatfen, door V A N R IJ S W IJ K bijgebragt, — De Re
cenfent is ook Predikant, die traktement krijgt, en lie
ver nog eenigen bijflag ontving, dan in V A N R I J S W IJ K 'S gevoelen te treden : want dat zoude hij dan aan
meer aanraden moeten, en, werd die raad eens opge
v o l g d . . . . . Mijnheer V A N R I J S W I J K ! zoo lang gij
niet de mogelijkheid bewijzen kunt, zeg maar om vrouw
en kroost te onderhouden, (ge zijt toch, om eens taal'
kundig, als gij, te ipreken, wel zoo Roomschgezind, dat
ge aan Predikanten het huwelijk toeftaat ?) of o m , zon
der geld, te koopen, wat gij en anderen uitgeven, zoo
lang verdient uwe meening tegenfpraak, van welke w i j ,
ware zij in de beftaande orde van zaken uitvoerbaar,
gaarne patroon zijn zouden. De zaak is ons, voor het
tegenwoordige, geene letter meer waardig, van welke gij
vergeten hebt, dat ze , gelijk alle zaken , meer dan één
handvatfel heeft. Dat gij, wien, naar wij vernamen,eene
rijke erfenis te beurte v i e l , het verval uws Kerkgenootfchaps aan het geven van jaarwedden toefchrijft, zij welbehagelijk aan wie het met Kerk en Godsdienst niet wel
meenen; de anderen vergen geen bewijs van hetgeen zoo

gemakkelijk gezegd i s , want — zij oordeelen, dat ge,
niet te veel door het hoofd moet halen. Men zoude
niet alleen zichzelven beleedigd gevoelen, maar u ge
krenkt verklaren kunnen. Het fpijt ons waarlijk, dat
wij zulk een Voorberigt lazen. Is dan onze tijd ge
doemd tot het peccari intra et extra Iliacos muros ?
Achter dit Voorberigt Haat eene Lijst der uitgegevene Schriften yan o, j . V A N R IJ s w IJ K . Waarom ?
De een antwoordt: „ Dat mag de Drommel weten!'*
De ander: „ Geen Christenziel kan dat raden!" V A N
R I J S W I J K zegt niets; wij denken aan eigenliefde ea
Pred. I: 2.
Wij hebben van de boekjes, onder dit boek aange
meld , ook nog iets te zeggen: dit moet kort zijn.
No. 2. Eene Gelegenheidsrede, uitftekende door een
voudigheid , duidelijkheid, orde, hartelijkheid. Een mo
del voor zulke gelegenheidspreken, klein, maar groot
genoeg om belangrijk te zijn door nuttigheid. Over vijf
tig jaren roemt op haar nog de Rotterdamfche Christenfchaar, die haar nu dankbaar plaatst naast de vijftigmaal
verjaarde Leerrede van O U W E J A N S . 't IS ook eene
preek van M E S S C H A E R T . Zij kome wat verder, dan
bij de Doopsgezinde Broederfchap, en vooral in handen
van Protestantfche Leeraren,
opdat zij verzoekingen
overwinnen, waaraan Gelegenheidsredenen bloot ftellen.
Men leere hier; men kan dan behagen en ftichten, al is
de voordragt kort en — kunfieloos. Doch deze kunfteloosheid is voor elk zoo ligt niet, als hetgeen kunst
heet. De tekst is fjoa. X: 2 2 . Een kort berigt der
gefchiedenis van het kerkgebouw, op den titel vermeld,
gaat vooraf; het feest van deszelfs (lichting > wordt
daarop gevierd, tot dankbare herinnering en godsdienfti
ge opwekking. Zullen wij iets van deze 28 bladzijden
ter proeve affchrijven ? Men leze ze allen!
No. 3. Do. W I N T E R is federt 50 jaren Predikant,,
en bragt er 4 8 jaren van te Zuidhorn door. Van dit
zeldzaam voorregt vierde hij gedachtenis;. Toen. hij dit
deed, waren twee Afgevaardigden van het Klasfikaal Ba-

Huur tegenwoordig, om deszelfs geluk- en zegenwenfchen hem en der Gemeente over te brengen. De tus*
fchenrede, waarin dit gefchiedde door Do. j . M U L D E R ,
vindt men hier ook, zeker met groot genoegen. Deze
manier van doen, ons tot nog toe onbekend, achten wij
der opmerking van Kerkelijke Befturen waardig, en van
die zijde reeds recommanderen wij de preek, die tot tekst
heeft i Tim. I: 17. Wij dachten: daar is verfcheidenheid van gaven! Hadden wij deze feestviering bijgewoond , onze achting voor den 74 jarigen Leeraar zoude, aan onze dankbaarheid over zijn voorregt, dat hem
zijnen ouderdom niet eens bemerken laat,- evenredig,
zigtbaar geweest zijn, Tusfchenbeiden hadden wij misfchien ons voorhoofd gefronst, en daarbij onzen glimlach niet kunnen verbergen; maar dat ons oog, op heï
einde der feestviering, droog zoude geweest zijn, gelooven wij niet, want de Grijsaard eindigt al eens heel
aandoenlijk, plegtig, treffend.De man is een Geleerde, en alles behalve een dage-»
lijkfche of gewone Dienstknecht. Maar — die tekst'»
verklaring, die ons anders best behaagt, mist voor den
preekftoel de noodige eenvoudigheid. D i t , en de ftroefheid der conftructie, bij herhaalde lezing voor ons nog
zwaar om te verftaan, hindert erg. W I N T E R had,
zonder de Gnofis der Grieken of de Aeonen te Zuidhorn voor den dag te brengen, zijne Gemeente ezv. wel
kunnen onthalen op vaste fpijze. Hij neemt voorts de
loffpraak van p A U L U S over. Vooraf werpt hij (mag
dit wel zoo noodig geacht worden ?) het vermoeden van
geestelijken hoogmoed verre w e g , met tegenfpraak,
waarin het onder anderen luidt: „ Zoo ergens, hier heb
ik geen* Engel des Satans noodig (een' tegenflander van
den Pastoor) —~ opdat ik mijne waardigheid niet te veel
verheffe (mijn Pastoraat).'"
Dit fchijnt eene lievelingsuitdrükking te zijn; immers naderhand vertelt hij van
drie Predikanten, te Zutdhorn hunnen dienst niet hebbende geëindigd, en noemt (dit overtuige tevens van de
ftroefheid in den ftijl) „ L O M E IJ E R , die deze zijne

ftandplaats verwisfelde met W I P P I N G , toen Leer
aar te Aduard, omdat deze het hier met een' En
gel des Satans te kwaad kreeg." — Wij vermaakten
gaarne onze lezers met meer mede te deelen, vooral van
hetgeen W I N T E R fomtijds al heel raar van zichzelven
z e g t ; maar onze handen zijn gebonden. Vooral gaven
wij gaarne ter lezing het treffend woord aan het einde,
een woord van afrekening en nieuwe verbindtenis, be
ginnende : „ Welaan , G e l . ! allen de hand op het hart!
allen de boeken en registers onzer gewetens geopend en
nagezien 1" en vervolgens: „ En n u , de flotfom; Openftaande fchuld en onvereffende ontvangst," ezv. —• De
man, die het brood der luiheid (Emeritaat uit weelde
of gemak) verwenscht, en die zich daarom, hoe oud,
nog verbindt aan zijne Gemeente, blijve voorfpoedig
werken, zoo lang God hem fpaart, ten nutte derzelve,
die (zie bl. 4 0 ) een voorregt had, waarin weinige Ge
meenten zich mogen verblijden. Vele Gemeenten en
Leeraars zullen dit, helaas! geen voorregt noemen.
No. 4 geeft ons twee preken van een' jongen Leer
aar, een der vele uitkomende Doctores Theologiae, op
zijne derde ftandplaats met verdienden roem bezig, en
derhalve, naar de publieke opinie en spreekwijze, magtig knap. Recenfent verwachtte ook van zijne hand
niets dan hetgeen zeer goed is. Die verwachting is niet
bedrogen, behalve tert opzigte der eerfte preek, gehou
den op den laatften avond van 1 8 2 5 . Wij meenden , om
het Voorberigt, dat deze ook diende, om den kwaden
en goeden geest des tijds ten nutte te maken, en daar
van vinden we dan al heel weinig, buiten het gewone
in alle Biddagspreken, en niet weinige redites, De twee
de preek beviel o n s , vooral om het plan, beter. Zij
is vier jaren ouder, en tusfchen het Kersfeest enden
laatften avond des jaars gehouden. Wij zijn het met
V I N K E niet e e n s , dat er minder reden voor de uit
gave dezer, leerrede beftond. Eigenlijk behoefde gem
van beiden het licht te zien; want als alle preken, die
even goed zijn als deze t w e e , de wereld in moeten,
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waar zal het dan heen ? Recenfent lacht wel eens om
den angst der. Predikers, dien zij betuigen, eer zulke
vruchten ter wereld komen, waarop geen mensch aan
merkingen van belang te maken heeft. Geen dwang be
ftaat er immers. Die vrijwillig preken aan het publiek
geeft, verwekke:dus geene vermoedens, door den ge
wonen aanhef in de Voorberigten, die ingang vinden
kunnen, omdat ze niet altijd even ongegrond zijn. —
Recenfent heeft met finarte, op bl. 12, bij de woorden:
^ Ik niet," in zijn exemplaar gerandteekend: „ Ik wel."
Dat

zal V I N K E ook

wel imarten!

No. 5 kroont het werk. Die preek is niet heel mooi,
maar uitftekend fchoon. Ware dit gefchenk aan de Ge
meente, die het geluk heeft, V A N K O O T E N te bezit
ten, eens onthouden; haar, maar zoo velen buiten
haar, was een hoogstvoordeelig genot onthouden. Dat
noemen wij preken, zoo als het maar wezen moet, zoo
als het kan nagevolgd worden door elk Leeraar, wien
zijn heilig ambt ter harte gaat, zoo als het God zegenen
kan! Dat hoort men niet, dat leest men niet, of men
is — niet gefrappeerd ezv. maar — heilig aangedaan, en
hewondert niet zoo zeer den Leeraar, maar fchat hem
hoog en heeft hem lief. Wij lazen en herlazen deze
Feestrede, en prezen haar mondelijk , en prijzen haar nu
met onze pen aan. Jeugdige Ambtsbroeders, maakt u
dien toon, dien geest eigen, die hier fpreekt! Hoe ge
lukkig , dat zulke preken gedrukt worden! Geen woord
meer.

Vtrvolg van Proeve eener vrije behandeling van den Heidelbergfchen Catechismus, in den geest van het gezui
verd Christendom , overeenkom fig het beginfel der Kerk
hervorming. Door j . V A N D E R . L I N D E N , V» S.
Christenleeraar bij de Hervormden te Kantens. Hdo
Stukje. Te Groningen, bij W . van Boekeren. 1825^
In gr. 8vo. 216 Bl. f 1 -50.
Uit

werk blijft zich van alle de ons bekende vroegere
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behandelingen van het Heidelbergsch leerboekje zeer voordeelig onderfcheiden door deszelfs geheel vrijen geest,
godvruchtigen z i n , en behoorlijk en aanhoudend betoon
van achting voor een zoo oud en bij de Hervormden zoo
hoog gewaardeerd overblijffel der fchriften tijdens de Kerkhervorming, in zoo ver die achting het protestantsch be*
ginfel behouden kan, den geest van het vrije onderzoek
niet belemmert, en alzoo aan eenig menfchelijk gefchrift
kan toekomen. Men heeft wel ergens gelieven te zeggen,
dat reeds finds eenen geruimen tijd zoodanig eene behan
deling van den Catechismus noch nieuw noch zeldzaam
i s ; wij ontkennen dit echter, en roemen zeer des Schrij
vers befcheidene vrijmoedigheid, zoo als wij die tot nog
toe bij geenen Schrijver over den Catechismus in die mate
vonden; en offchoon w i j , hetgeen wij bij het vorige
ftukje gezegd hebben, ten aanzien van des Schrijvers ei
gen inzigt en begrip omtrent fommige leerftukken, hier
herhalen,herhalen wij even ruimfchoots den alstoen door
ons aan deze Proeve toegekenden lof, en wenfchen zeer
de voortzetting en voltooijing van dit wezenlijk goed en
voor onzen tijd in vele opzigten berekend gefchrift; waar
toe wij vertrouwen ,dat het den Eerw. V A N D E R L I N 
D E N aan geene aanmoediging ontbreken zal. — Dit tweede
ftukje brengt de behandeling van den Catechismus nu tot
de tweeëntwintigfte afeeeling.

Geneeskundige Waarnemingen uit de Veldtogtenvati.Rusland en Duitschland in 18ia en 1813, of Gefchiede
nis der toen bij het Franfche Leger geheerscht hebben
de Ziekten; door den Ridder j . R. L . v 0N K 1 R c KH O F F. Naar den tweeden Druk vrij vertaald, enz.
door Dr. H. V A N D E N B O S C H , te Rotterdam. Te
Utredht, bij J. van Schoonhoven. 1825. In gr. 8vo,
Behalve het Voorwerk, 4 9 4 bl. f 3 - 7 5 .
D e
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heeft de vertaling van dit werk van den even
ijverigen Ridder V O N K I R C K H O F F op zich genomen,
vooral met oogmerk, dat van hetzelve door onze Heel
meesters te platten lande een oordeelkundig gebruik zou
worden gemaakt. Het oorfpronkelijk werk zelve reeds
vroeger beoordeeld hebbende, willen wij ons thans al
leenlijk bij de vertaling bepalen. Al aanftonds bevreemd
de het ons, dat de geleerde Vertaler het met zijn' oog
merk heeft kunnen overeenbrengen, ook het eerfte ge-r
deelte des boeks , het verhaal van den Veldtogt betreffen
d e , op te nemen, 't welk toch voor de Heelmeesters te
platten lande weinig nuttigs behelzen kan, en den prijs
van het werk nutteloos verzwaart. De vraag,in hoeverre
het beftuderen van Legerziekten eene bijzondere nuttig
heid voor Lezers, zoo als de Heer V A N D E N B O S C H
zich voorftelde, hebben kan, willen wij niet eens aan
dringen, hoewel ook daaromtrent gegronde twijfelingen
zouden kunnen ontftaan, vooral als men leest, hetgeen
voorkomt op bl. 5 der vertaling onderaan, en p. 19 van
het oorfpronkelijke.

B O S C H

De vertaling i s , zoo verre wij hebben kunnen nagaan,
getrouw, zonder flaafsch te zijn. Bij dezelve zijn aan den
voet der bladzijden aanteekeningen gevoegd, waarin de
Heer V A N D E N B O S C H meestal door zijn gezag de
gevoelens of voorfchriften des Schrijvers bevestigt. Niet
weinige derzelve zoude men misfchien, zonder groot na
deel, hebben kunnen ontberen, daar de geleerde Verta
ler zich met her bekende: qui facet, confentit, van die
moeite had kunnen ontftaan. Anderen echter zouden wij
ongaarne misfen, zoo als die, welke de behandeling der
darmontfteking betreft, bl. 1 7 3 , en die uitvoerige-noot
omtrent het nut der braakmiddelen. Aangaande de ontkstmiddelen verklaart de Heer V A N D E N B O S C H zich
op meer dan ééne plaats tegen het gebruik der Tamarin
de, als door derzelver wrangheid buikpijnen verwekken
de. Recenfent getuigt, dit gevolg daarvan nimmer befpeurd, en zelfs de Tamarinde met Sennebladeren, op
het voorbeeld van den grooten S Y D E N H A M , meerma.-
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]en te hebben toegediend, zonder daarvan eenig nadeel
gezien te hebben, mits de gifte der fol. Senn. niet te groot
was. Bij zeer gevoelige lijders ftemmen wij gereedelijlc
toe, dat dit middel niet te pas komt, evenmin als het aftrekfel der Sennebladeren. Voor zulken bezitten wij in onze
Sylva medica een genoegzaam aantal middelen, om de
bedoelde uitwerking te weeg te brengen. Zeer waar is
de opmerking, (bl. 3 6 3 ) dat bij fluipkoorts de Kina menigmaal flecht verdragen wordt. Recenfent heeft djt even»
eens als de Heer V A N D E N B O S C H ondervonden.
Achter het werk heeft de geleerde Vertaler eigene Waar
nemingen gevoegd, waardoor hetzelve wel eenigzins een
bontkleurig aanzien verkregen heeft, doch welke echter
over 't algemeen met genoegen gelezen zullen worden.
Alleenlijk kwam liet ons voor, dat de Stolliaanfche
methode wat al te ruimfchoots is aanbevolen, en wat te
veel van de kunst verwacht wordt; want alhoewel wij
niet ontveinzen, dat het vertrouwen op de vis medicatrix naturae overdreven kan worden, zoo gelooven wij
tevens, dat men ook te veel op de kunst bouwen kan.
Wij willen hiermede echter geenszins de waarde van
dit gefchrift te kort doen, maar veeleer deszelfs lezing
en overweging aan onze vaderlandfche Kunstbroeders aan
bevelen , daar het vele nuttige lesfen en voorfchriften
bevat, die der betrachting overwaardig zijn.

Bijdragen tot de kennis en behandeling der Kinderpok
ken , door I Z A A K D E K O N I N G , Stads Medicinac
Doctor, mitsgaders Heel- en Vroedmetster, te Zaltbommel. Tot algemeen gebruik ingerigt. Te Zaltb'ommel,
bij J. Noman. 1824. In gr. 8vo. 8 9 Bl. f 1-10.
D i t ftukje behelst, 1°. eene vertaling van een ge
deelte van H U F E L A N D ' S System der praktifchen Heil
kunde over de hier behandelde ziekte; 2 . een Aanhangfel van den Schrijver, gedeeltelijk uit andere Schrij
vers getrokken, hoofdzakelijk den leefregel betreffende.
0
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Wij vonden, bij de behandeling, ook het openen der zwe«
rende pokken opgegeven; eene handelwijs, die ons geens
zins toefchijnt aanbevelenswaardig te zijn, daar toch
door dit openen de zwerende oppervlakte aan de vrije
lucht wordt blootgefteld , en tevens gelegenheid gegeven
tot het vormen van leelijke naden. Op bl. 5 4 verwon
derde het o n s , in een verbazend zamengefteld Recept
van den Heer D E K O N I N G , ook de Murias hydr. oxyd,
te vinden voorgefchreven bij een' rottigen toeftand en verfterving der pokken, en in eene noot(5)pag. 5 4 (zie bl.
87
der Aanteekeningen) den Calomel, door H U F E L A N D , ook in dit geval, aanbevolen, te zien afge
keurd. Zulke inconfequenties zijn thans niet vreemd.
Wij voor ons zijn altijd van oordeel geweest, dat een
Auteur, die voor het publiek durft optreden, die ach
ting aan zijne lezers verfchuldigd i s , dat hij denkt,
vóór dat hij fchrijft. Dit fchijnt echter geen algemeen
aangenomen regel te zijn. — En wat nu de Kwikmidde
len belangt, met het hoogde regt keurt Doctor D E K O 
NING
de handelwijze van Prof. H U F E L A N D af, en
wij betreuren het, helaas ! dat de tegenwoordige Hydr argyromanie ook tot ons is. doorgedrongen, zoodat er gee
ne ziekte zonder Mercurialia meer fchijnt genezen te kun
nen worden.
Het oordeel omtrent de behandeling dezer ziekte door
wijlen Dr. j . j . V A N D E N B O S C H komt ons v o o r ,
juist te zijn, (bl. 6 4 en volg.) Immers die behandeling
i s , over 't algemeen, niet flechts te zeer empirisch, msax
ook te grof jatrochemisch, om algemeenen bijval te ver
dienen , en kan dus alleen, gelijk de Schrijver te regt
aanmerkt, onder bepaalde voorwaarden met een goed fucces gebruikt worden, fchoon zij nimmer als algemeen gel
dend behooren te worden aangenomen.
Wij eindigen ons kort verflag met den wensch van den
arbeidzamen Schrijver, met welken wij den onzen gaarne
vereenigen, dat zijne pogingen (trekken mogen tot heil
van het lijdend menschdom.

K.

P. B E C K E R , A L G E M E E N S
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Jlgemeene Gefchiedenis, door %:. r. B E C tc E R ,
den vijfden verbeterden Druk, -uit het 1 Hoogduitsch
vertaald. Ifte Deel. Te Haarlem, bij de Erven F.
Bohn. 1 8 2 6 . In gr. 8yo. XVI en 366 ' B%. ƒ a ••60.
D e aankondiging dezes werks s ons een waar, een
buitengewoon genoegen. Zelden viel ons dat bij de verfchijnihg van een Hoogduitsch werk in Nederlandsch gewaad ten deel. Het is de inhoud van het werk, maar ook
de wijze, waarop het zich aanbeveelt, die ons dat genoegen veroorzaken.
Ge omvangt hier, Lezers ! een werk over de algemeene Gefchiedenis. Men wane niet, dat daaraan , in onze
taal, geene behoefte beftaat! Het Voorberigt van den
Vertaler weierlegt die meening befcheiden en voldoende,
zoo ze ergens plaats heeft. De meest bekende werken,
die van M I É L O T en* s c H R ö p K H , vófjr meer of min
vijftig jaren gefchreven, zijn niet meer voldoende te achten aan de behoefte des tijds , daar eene wijsgeerige, pragmatifche behandeling der Gefchiedenis federt die dagen geeischt wordt, en ook de arbeid der Geleefden, en zelfs
ftaatkundige gebeurtenisfen den Gefchiedfchrijver ophelderingen hebben aaögebragt, hoedanige aan M I L L O T en
S C H R Ö C K H ontbraken. M B L L E R ' S algemeene Gefchiedenis in 24 boeken, hoe ook , door V A N K A M P E N ' S
arbeid aan dezelve, in belangrijkheid gewonnen hebbende , is niet gefchikt, en nog veel minder de mjsgeerigftaatkundige Gefchiedenis der Wereld van P Ö L . I T Z ,
tot een leesboek voor mingeoefenden, hoedanig het onderhavig werk zijn moet.
De Weltgefchichte van K . F. B E C K E R beftaat uk
ia deelen, waarvan er negen van hem zijn. De door
den dood afgebrokene taak is door j . G . W O L T M A N N
opgevat; maar ook deze werd door den dood gefluit in
ziin werk, waarna de Heer M E B Z E L het boekwerk,
dat, in eene veranderde en vermeerderde uitgave, tot
het tiende deel gevorderd w a s , met nog twee deelen ver-

volgd heeft J en voltooi!'. Dr. L O E B E L L , eindelijk4
heeft de tiejn eerfte deeSen, om de ongelijkheid van ftijl
en bevverkirjig, herzien , ten gevolge waarvan de vijfde
druk n i8ï% het ü&it z. ag. Dezen heeft de Vertaler ten
grondflagt .gelegd.
Ziet hie r dus het eerfte deel eens werks, van onderfcheidene Geleerden ter hand genomen, en in Duitsckland eene goedkeuring genietende, die aan weinige boeken zoo algemeen ten déél valt. Volledigheid, getrouwheid , duidelijkheid , naauwkeurigheid, eenvoudigheid kenmerken dit werk. Ver Handig kiezen, in verband plaatfen , en affchetfen verftolid B E C K E R meesterlijk. Toert
Recenfent het boek doorbladerde, en bl. 6 — 1 1 en 4 0 — 1 4 2
de Bijbelfche Gefchiedenis zoo uitvoerig , en, hier en daar ,
zoo woordelijk, als in den Bijbel zeiven, voorgefteld
z a g , oordeelde hij dit overtollig , en dat eene behoorlijke
befchrijving der Oosterfche begrippen en zeden de voorkeur verdiend had. Geheel is hij niét van meening veranderd , dat er te veel plaats aan overfchrijving uit den
Bijbel is ingeruimd. Maar, wat de Vertaler zegt van
B E C K E R ' S hoofddoel—> eene heldere en levendige fchik
dering van het gebeurde — laten wij toch gelden, als de
oorzaak, dat hij zich op het biographifche zoo zeer toelegde, en ganfche tooneelen uit de Schriften des O. V .
inlaschte, ook uit de .Ilias en de Odysfea, ja verzen
uit H E S I O D U S . Dewijl toch dit boek een leesboek
voor alle klasfen zijn moest, zouden wij de laatstgemelde tooneelen en verzen ongaarne gemist hebben;
maar dan behoorden er ook die ftukken uit het O. V . ,
om de evenredigheid, alzoo in te ftaan, als zij er nu zijn.
:

;

Dit eerfte deel bevat, behalve eene Inleiding, in 56
Afdeelingen het eerfte tijdperk der oude Gefchiedenis,
dat

is,

tot

bp C Y R U S ,

529 jaren vóór C H R I S T U S .

Wij willen noch den hoofdinhoud dier Afdeelingen affchrijven , noch bet een of ander uittrekfel mededeelen.
Dit laatfte zullen wij doen, als we eens een volgend
deel aankondigen, indien er namelijk dan nog noodzaak
beftaat, om dit treffelijk werk algemeener bekend te doen

worden. Wij zeggen den Vertaler, met volle overtuiging,
na, dat het den mingeoefenden op eene duidelijke en aangename wijze onderrigt, en den meergevorderden vele be»
langrijke herinneringen en wenken geeft. Daarom wenfehen wij het zoo wel gebruikt door Studenten , die over
H E E R E N 's Handboek, of — wat anders ? —- de lesfea
der Hoogleeraren bijwonen, als ook door Schoolonderwijzers tot eigene en elkanders oefening, j a , met één
woord , door alle liefhebbers van degelijk nuttige lectuur*
De wèusch des Vertalers is de onze, „ dat door dit werk
grondige gefchiedkennis bevorderd worde , en alzoo betamelijke gezindheden worden aangekweekt jegens den
hoogen en wijzen Beftuurder van den gang onzes geflachts!"
Wij zeiden, dat ook de wijze, waarop zich het boete
aanbeveelt, ons veel genoegen veroorzaakt, ' c i s , j a ,
ook een vreemdeling van Hoogduitfchen bodem ; maar
vooreerst ftaat hem het Nederlandfche gewaad bijzonder
w è l , en fchikt hij zich best in onze zeden en manieren ; ten andere, hij komt ons niet maar wat afhalen,
maar geeft ons degelijk wat mede, en is vooral zeer nederig en befcheiden, Daardoor onderfcheidt hij zich van
velen, zoo wel vreemdelingen als inboorlingen. Wij
willen beiden bewijzen*
i ° . De taal is — vitzucht haten wy — zuiver Nederduitsch. De Vertaler verftaat zijn werk grondig. Het
geheele, Voorberigt doet hem kennen als een Geleerde j
die in de Duitfehe Letterkunde georiënteerd is. Hij heefe
niet letterlijk vertaald, maar i s , echter niet dan na rijjS
beraad, zelfs hier en daar in fommige punten afgeweken
Van zijn origineel. Het oorfpronkelijke der, in het
Hoogduitseh, aangehaalde plaatfen van oude Schrijvers
heeft hij mede, naar behooren, geraadpleegd. In betere
handen konde het werk al niet vallen, dan in die des
ongenoemden Vertalers. Waarom toch verborg hij zijnen
naam? Die zóó het befchaafde publiek verpligt, mag
wel — wij zouden zelfs zeggen, moest — genoemd
worden,
BOEKBESCH. l 8 s 6 . NO. I t <
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a°. Maar nu nog iets, dat nog zeldzamer is gewor
den, en daarom, den Vertaler en Uitgever beiden tot des
te grootere eere verfixekt. Het is het veelvuldige, dat
ons hier gegeven wordt, zonder onnoodigen opfehik,
en — goedkoop. Men vergelijke eens den prijs des
boekdeels met het getal der bladzijden, en wete dan, dat
alles zeer buitengewoon compres gedrukt i s , buiten fchade der netheid of duidelijkheid. Waarlijk, de fchoone
uitzondering, welke dit boek maakt op de fchandelijke
mode, waardoor men, voor veel gelds, weinig letters koopen moet, valt in het oog. Kan men nalaten, aan afzet
terij en zakkenrollers te denken, wanneer men boeken in
handen krijgt, ja foms fraai uitgedost, maar althans zoo
veel wit papier als drukletteren bevattende, en niet dan
voor ettelijke guldens verkrijgbaar? Bewijzen de nieuwe
•uitgaven van zoodanige werken in minder formaat, cn
met kleiner letter gedrukt, niet zelve het onbetamende
dier geldheffing ? E n , zoo men die mode al gelden
laat ten aanzien van dusgenoemde werken van fmaak, is
zij niet even onteerend voor de Schrijvers, als voor de
Uitgevers van boeken, die tot algemeen nut behoorden
te verftrekken ? Is zij vooral niet hoogst ergerend ten
aanzien van boeken van godsdienftigen inhoud , Leerre
denen , Bijbelfche Tafereelen, Huisboeken ezv. ? Met
moeite onthouden wij ons van vergelijkingen, maar kun
nen niet nalaten, zoo wel den Vertaler dezes belangrij
ken werks, als den Heer B O H N te danken voor hunne,
bij veler baatzucht zoo fchoon afftekende, regtvaardigheid, en achting voor de beurs en het gevoel der lezers.
Wij wenfchen, dat dit werk, als het gewigtigfte lees
boek over de algemeene Gefchiedenis voor alle klasfen,
voorfpoedig in onze taal zal voltooid zijn, en dien op
gang maken, dien het verdient, d. i. dat er fpoedig
eene nieuwe oplage noodig zij.

N . G. V A N K A M P E N ,

CBSCHIEDENISi
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Gefchiedenis van de Franfche IleeYfchappif in Europa.
Door N . G. V A N K A M P E N . VHIfte of laat fit
Deel.
In 'sGrayenhage, hij de Wed. J . Allart en
Comp. 1 8 2 3 . In gr. 8vo. 358 Bl. ƒ 3 - 4 0 .
H-eeds lang hadden wij van dit laatfte en verreweg
kleinfte deel (zoo wij inhoud en register er af rekenen)
eens zoo gewigtigen en belangrijken werks moeten verflag' doen. Het is toch, hoe kort dan ook, oüï twee
redenen belangrijk genoeg. De eerfte i s , dat het 't gan«
fche tweede deel van N A P O L E O N ' S openbare leven,
gelijk hij zelf het tijdperk der beruchte honderd dagert
noemde, en vooral den flag van Waterloo, deszelfs aanleidingen en uitkomften, behelst. De andere is die;
welke liet flöt van foortgelijk werk altijd belangrijk
maakt, — het letten op het einde, het bedachtzaam
terugzien èn toeven bij de uitkomften, door een' man a!3
V A N K A M P E N zeker noch Verzuimd, noch ligtvaardig behandelde Het geheel, door hem (in den korten
inhoud) „ laatfte ftuiptrekkingen der Franfche Heer*
fchappij in Eurcpd'* genoemd, beftaat uit flechts drié
Hoofdftukken: I. N A P O L E O N ' S terugkomst * en ge*
beurtenisfen tot den flag bij Waterloo. II. Afdanking ( ? )
eh gevangenneming van N A P O L E O N . Inneming eri
tweede Vrede van Parijs. III. Befluit. T e zamen 17Ö
bladzijden.
Wat de eerfte twee Hoofdftukken betreft zoo twijfelt
niemand, of V A N K A M P E N heeft die met de méestd
kennis van zaken en fchrander oordeel behandeld; zijnde
Voorgegaan door zoo velen van onderfcheidene natiën en
partijen, waaronder mannen als onze S C H E L T E M A ,
de Engelfche s c o T T én • anderen, en zijnde zelf eerf
man, die, bij alle warmte en geestdrift voor het vaderland , als bewonderaar der Engelfchen en vriend dér Duit*
filters, maar ook-als geftreng beoordeelaar" van hunne
onregtvaardigheden, zoo wel als de dwaasheden def
N n 2

Bourbonfche partij, ligt zoo goed als iemand in ftaas
was, om zich voor partijdigheid te hoeden.
Meer belang zal hij, die nog niet in de gelegenheid is
geweest om het boek te lezen , ligt daarin (lellen, wat V A N
K A M P E N ten befluite van het ganfche werk heeft gezegd. Hierbij zullen wij dus iets langer ftilftaan. Hij
oppert deze twee vragen: i ° . Welk nut heeft de vernietiging der Franfche heerfchappij aan de wereld gedaan?
a°. Is er ook eenig nut uit deze heerfchappij zelve overgebleven? Na over het H . Verbond en andere zaken
gefproken te hebben, is het antwoord op de eerde: wij
mogen dus den zoeten droom niet koesteren, dat genoemde vernietiging, althans in de befchaafde wereld,
betere beginfclen heeft doen heerfchen. Ten aanzien van
de welvaart der volken denkt hij gunfliger, fchoon hij
de opheffing van allerlei belemmeringen en verkeerdheden verre van volkomen acht; gelijk het dan ook nu nog
(een paar jaar later) aan gegronde en ongegronde klagten
niet ontbreekt. Op de vraag naar het nut, uit het beftaan der Franfche heerfchappij gerezen, zou het gemakkelijker zijn een gunftig antwoord te geven, zoo naar
de voordeden der omwenteling onderzoek werd gedaan:
want, ftaan ook beide in zigtbaar verband, de laatfte
had echter een' bedaarder' gang kunnen gaan, en alzoo
ruimere en onvermengdere vruchten hebben opgeleverd.
A c h , hoe verfchrikkelijk duur is thans het goede gekocht! Ontwikkeling van zedelijke kracht — verfpreiding van het • denkbeeld eener betamelijke vrijheid der
volken — de onverwachte vrijwording der Europefche
volkplantingen in Zuid- Amenta — ziedaar eenige trekken van dit goede.
Deze korte verhandeling, waarbij al het geledene
zaamgetrokken, en al het nog beftaande kwaad in 't licht
gefield wordt, ziet er dus fomber genoeg uit. Het H .
Verbond komt er vooral niet wèl af. En wie wraakt
eene der fcberpe uitdrukkingen van den Schrijver, die de
houding van deze Christelijke vereeniging jegens hare
Medechristenen in Griekenland alleen maar in aanmerking neemt? Het is echter, voor den Schrijver gewis
i
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zoo w e l , als voor den Lezer , niet aangenaam , aldus met
teleurftellingen, met donkere vooruitzigten en klagten
tegen de Monarchen te eindigen. Het is daardoor zelfs
eenigzins, of de zaak niet afgedaan was. En in z#o
verre gingen wij onbevredigd heen.
Achter het werk, in de laatfle en grootfte helft van
dit boekdeel, vinden w i j , behalve een paar belangrijke
bijvoegfels .op het verhaalde, een' korten inhoud, reeds
genoemd, en een uitvoerig register, dat het naflaan van
elk onderwerp gemakkelijk maakt.
Onder de kleine bijzonderheden, die ons bevreemdden,
was de opgaaf der ruiterij van N A P O L E O N bij Water
loo, bl. 6 0 , van 120 tot 150,000 man ; en voorts bl. 2 :
zoo blijkbaar dan;" bl^. 3 4 : „ lum leven voor den
Koninggeftort;" bl. 66: «zijden beenkleederen;"'bl. 89 :
„ week, en Brusfel bedreigde'" bl. 9 4 : „ dat de Kamer
zich permanent zoude verklaren, en de Ministers in ha
ren fchoot riepen;'" bl. 1 2 6 : „ om de onpartijdigheid
van dezen Schrijver te doen kenfchetfen;•" —-taalkundige
onnaauwkeurigheden, in ons o o g , die, hoezeer buiten
alle bedenking louter fchrijffouten, het voorbeeld des
bekwamen mans niet moet voortplanten. Voor het overige wenfehen wij hem, met dankzegging voor dit ge
wigtig werk inzonderheid, gezondheid, kracht en lust,
om het van nieuws ondernomene gelukkig voort te zet
ten en te voleinden.
De merkwaardigfte Stukken uit de oudjle Archieven van
Amflerdam, aangaande de vroegere Privilegiën van
deszelfs Poorters en Inwoners. Met Platen en Fac*
fimile's der oorfpronkelijke Handfchriften.- Tweede Druk.
Te Amflerdam, bij Pieper en Ipenbuur. 1824. In
gr. ivo. 1 3 3 Bl. f 3 - 6 0 .
U i t den titel is het niet alles op temaken, wat dit boek
bevat. Wij willen er onze lezers opmerkzaam op maken,
bijzonder hen, die beoefenaars of liefhebbers zijn van de
Vaderlandfche Gefchiedenis, Oudheid, en Taalkunde.

Het eerfte, dat men aantreft, is een verflag van da
Oornrnisfie der Tweede Klasfe van het Koninklijk . N e 
derlandfche Inftituut, vóór ruim drie jaren ingebragt,
parent de ijzeren Kapel in de Oude Kerk te Amfterdam.
D% verflag is in het tweede deel der Verhandelingen van
het Inftituut uitgegeven; maar wij mogen ons verheugen
over deze afzonderlijke publiekmaking.
De Amfterdainfche Regering, onvatbaar om het nut te
befeffen, dat. tot vermeerdering van kennis uit genoemde.
Kapel te trekken w a s , of die te heilig befchouwende,
om haar door ongewijde voeten te laten betreden, is oor
zaak gewepst, dat men , tot het jaar 1805, alleen w i s t ,
dat eerst in 1732 en 1761 de intrede in die Kapel is toegeftaan, zonder dat aan den yerdienftelijken W A G E N A A R
een. behoorlijk inzien der daar bewaarde ftukken blijkt
veroorloofd te z'rjn geworden. De wijze echter, op welke
die beroemde-Gefchiedfchrijver openlijke melding van die
Kapel en haar toebehooren heeft gedaan, bleef de belang
stellende begeerte van den geest des onderzoeks naar de
zelve gaande houden. Na bijna eene halve eeuw werd de
Kajiel weder geopend , onder anderen ,door A D R I A A N
PAETS

VAN TROOSTWIJK

en H E N D R I K K O R -

K E L I S s E R R u R i E R , die,'het zij tot hunne eere ge

peld! wijlen onzen A R E N D F O K K E , S I M O N S Z ,
jnagtigden, om de ftukken, in de Kapel bewaard, te on
derzoeken e z v . ; maar de ongunst der tijden heeft de uit
gave van het opgeteekende belangrijklle derzelve, van
(tadswege, belet. De melding, evenwel, die, tqr verga
dering der. Tweede Klasfe van het Inftituut, de Heer j ERftNIMQ
D E V R I E S naderhand van den arbeid van
FOKKE
ezv. maakte, had dit gevolg, dat eene ComOÜsfie benoemd werd, om voor te lichten omtrent de gefchiktfte middelen , die aangewend zouden moeten wor
de^ , om van dat gedenkteeken het meeste voordeel te
trekken. Na vele hindernisfen, tegenwerkingen, teleur
stellingen, is men eindelijk gedaagd, door de meeste be
reidvaardigheid van de regerende Burgemeesteren, die
niet alleen tot de Kapel den toegang aan de Commisfte

verleende, maar ook alles in handen ftelde, wat zij benoodigd mogt hebben, Daardoor konde reeds in 1 8 1 9
de Klasie door hare Gecommitteerden in bezit gefteld
worden van die ftukken, die in het tweede deel harer
werken gedrukt zijn, en nu hier afzonderlijk verfchijnen.
De namen der Gecommitteerden, j . D E V R I E S , P .
A.

BRUG MANS,

C . F.- V A N M A A N È N en S . I. Z .

W I S E L I U S , waarborgen reeds vooraf den belangrijken
inhoud en de goede houding van dit verflag. Eene
naauwkeurige befchrijving van het inwendige der Kapel,
opgehelderd door eene nette afbeelding van dezelve, vergezeld van eene nabootfing der afbeelding van s T . N rC O L A A S , in de Kapel voorhanden, opent dit verflagj.
en wij kunnen ons niet wederhouden van het'volgende
onzen lezeren mede te deelen.
De Kapel is een nagenoeg vierkant verwulfd vertrekje,
houdende 1 1 voet en 1 duim in de lengte, 9 v. en a d.
in de breedte, en 1 1 v. en 10 d. regtftandige hoogte.
Zij fchept haar licht uit een getralied venfl:ertje,.dat uitziet op de Z . z . van het Oude Kerksplein, en geplaatst
is zijdelings boven den ingang des gebouws aan de zijde,
van waar het ook voor den voorbijganger zigtbaar. is.
Aan den wester muur van het zuider kruispandder Kerk,
dat eertijds het Handboogfchutters Koor heette, en nu
voor Katechizeerkamer dient, (of 't. ook kan verkeeren!)
is de Kapel gebouwd. Haar ingang is 1 5 voet uit den
grond, in den platten muur gemaakt, en gedekt door eene
ijzeren deur, voorzien van een zeer zwaar en tegelijk zeer
kunftig driedubbel ilot. Deze deur ftrookt overal met den
muur zeiven, en werd bovendien altijd, even als deze,
met kalk beftreken en g e w i t , waardoor alle fporen eener
opening voor het oog verborgen bleven; en achter die
deur is eene tweede van eikenhout. Is men nu door middel van een' trap of ladder opgeklommen, en zijn de reten der buitenfle deur van kalk ontbloot, en zij en de eikenhouten deur geopend, dan ziet men eene k a s , ten
naastenbij 8 voet h o o g , van voren en van achteren dik roet
'ijzer beflagen, en met drie floten digt- en vastgemaakt,

De deur der kas flaat op de helft van boven voorwaarts
over , en ter onderfteuning dier geopende klepdeur is in het
midden eene draaijende ijzeren kruiskruk. Inwendig beftaat de kas uit 45 laden, zeer naauwkeurig in hare fponningen en onmiddellijk aan elkander fluitende,in 3 rijen»
ön dus elk nagenoeg een derde van de breedte des binnenwerks beflaande: deze laden houden omtrent a duira
diepte en fchaars i | voet lengte, en zijn allen gemerkt
met Gothifche talletters. — Waarfchijnlijk is deze Kapel
gedicht tusfchen 1296 en 1 3 1 3 .

Na eenige uitweiding over den lijd , wanneer, en de
reden, waarom deze Kapel tot dat gebruik beftemd en
200 ingerigt geweest i s , als men haar nog vindt, leest
m e n , niet zonder groot vermaak, de bekendmaking der
meestgewigtige ftukken, in de ijzeren Kapel bewaard, die
er 290 bevat, dagteekenende van A o . 1 2 7 5 ^
»
w e l k e , de oudften althans , nergens , in derzelver oorfpronkelijke taahen fpelling, voorhanden zijn, en waarvan hierde fraaije Fac-Jimile'svoorkomen,
opgehelderd,
waar het noodig i s , met belangrijke aanmerkingen. Deze
aanmerkingen zijn voor de gefchied- en letterkunde zeer
g e w i g t i g , en dienen, in het eerfte opzigt, niet zelden
tot aanvulling of verbetering van hetgeen men bij w AG E N A A R vindt, die niet de oorfpronkelijke Handfchriften, maar alleen Afiehriften of gedrukte Handvesten
volgen konde.
De Fae - fimilc's zijn van den vermaarden Tolbrief van
F L O R i s D E N V (hier wordt dit Handvest, vijf en
eene halve eeuw oud , te regt genoemd de hoekfteen der
opgevolgde grootheid van Amfterdam); van den, 16 jaren later, door denzelfden vernieuwden Tolbrief, meestendeels van den eerften, in titels des Graven en in het
z e g e l , verfchillende, waarvan, gelijk van andere bijzonderheden, die dit nadere Handfchiïft merkwaardig maken , bondige reden en verflag gegeven wordt; voorts van
een Privilegie van Graaf W I L L E M D E N IV 1 3 4 2 , h e t
eerfte, dat in de Kapel voorhanden is in de Nederduitfche taal; daarna (want wij kunnen onzen lezeren geene
a a n

e n

proeve mededeelen van de belangrijke historifche opmerkin
gen en letterkundige bijzonderheden, die hier voorkomen)
van denzelfden Graaf en tijd eene Keur, van welke nog
drie affchrjften zijn', naar eene van welke de Keur in haar
geheel voorkomt, die men ook hier gedeeltelijk ziet mede
gedeeld , met des Graven zegel, waarover een aanhangfei
ophelderingen geeft; terwijl de taalkundige ophelderingen in
het werk zelve zijn medegedeeld, waaromtrent wij aanmer
k e n , dat zij niet toepasfeijjk zijn op dat affchrift, dat in
zijn geheel hier vertoond wordt, waarin de fpelling anders is.
Vervolgens heeft men een Fac •fimilevan een Decreet van
J A K O B A V A N B E IJ E u E N , gedagteekend $ January 1 4 1 7 ,
en het éénige ftuk, dat Amfterdam van haar bezit; nog een,
drie jaren later, van Hertog J A N V A N B E I J E R E N , even
als dat zijner nicht, met het zegel er aan: beide ftukken
verdienen bijzondere aandacht. Het laatfte is van M A X I M I L I A A N , Aartshertog van Oostenrijk, van 1488, en — dat
het eerfte voorbeeld is onder de Grafelijke Giften — eigen
handig met zijn' naam onderteekend, en z o o , dat men ziet,
dat hij in de fchrijfkunst nog niet zeer ervaren was. Wij
fchrijven er deze bijzonderheid van over: „ Het verdient op«
merking, dat hij over de Keizerlijke kroon, hier als eereteeken aan het Amfterdamfche Wapenfchild vergund, be.
fchikte, eer hij die nog bezat." Hij was toen nog RoomschKoning, en werd eerst na 16 jaren tot de Roomsch. Kek
zerlijke waardigheid verheven!
Bij dit allerbelangrijkst verflag zijn nog twee ftukken ge
voegd ; het eene door den Heer H . V A N W I J N , over de Keur
van G U I V A N H E N E G O U W E N aan de Stad Amflerdam,
in 't begin der 14de Eeuw; het andere door J. r>.. M E I J E R ,
over Poorterijen, en de vergunning dier Regten aan Amfler
dam , bij gelegenheid van den Tolbrief, door Graaf F L O R I S
aan die Stad bij vernieuwing gegeven, in den jare 1291.
Beiden zijn waardig, nevens het geprezene verflag, met
dank en hulde aan der Schrijveren kunde, ontvangen te wor.
den.
Het eerstgenoemde ftuk geeft reden, waarom van den
voormaligen Heer van Amflerdam, G U I V A N H E N E G O U 
W E N , geene ftukken in de ijzeren Kapel berusten, die ech
ter der ftede van Amflelredamme gajf veel vriheeden van
Keuren ezv., over welke getuigenis eener oud - Hollandfche
•Kronijk de groote w A G E N A A R medegedeeld heeft zijne

gevolgtrekkingen, die hier uitvoerig behandeld en op gron
den gewettigd worden. De Heer V A N w y N berigt voorts,
zelf, 1805, te Mons, jn Henegouwen, meer dan 300 ftuk.
ken gezien te hebben, die hem bleken tot den diplomatie,
ken eigendom dezes lands behoord te hebben, en waarvan
onze Koning de wederafgifte onlangs van het Hef van Frank
rijk heeft gevraagd. Dit wordt als een zeldzaam voorbeeld
van de fpaarzaamheid des tijds in het vernielen van vroege
overblijffelen bijgebragt, waar V A N WJUN het begrijpelijk
maakt, h o e , ook niettegenftaande der Nederlandereu, vooral
Jlollanderen, bijzondere bezorgdheid voor de bewaring der
Archieven, van de Keuren van G U I V A N H E N E G O U W E N
niets meer zoude kunnen te vinden zijn. Maar hoe aangenaam
is de mededeeling eener Keur van gemelden Graaf, zonder
dagteekening, (waarvan reden gegeven wordt) in het parkement-register der voormalige Leen. en Registerkamer van
Holland bewaard, over welker gever en hoofdzakelijken in
houd en einde gehandeld zijnde, V A N W y N befluit, dat
G U I V A N H E N E G O U W E N genoemde Keur gegeven heeft,
eer hij Bisfchop werd, en wel of in den nazomer van 1300,
of in den voorzomer van 1 3 0 1 , en dat deze Keur eene nog
vroegere vooronderftelt, die Amfterdam tot eene poorte ge
maakt heeft, en wel eene zoodanige Keur van hemzelven,
o f een ander, die niet vroeger is dan van 1291', toeu n o .
R I S D E V zijn Tolprivilegie vernieuwde.
Over dezen vernieuwden Tolbrief handelt, met groote
kunde en fchranderheid, de Heer M E U E R , wien het door
V A N w p als waarfchijnlijk opgegeven gevoelen buiten be
denking voorkomt, t. w. de verheffing van Amfterdam tot
eene poorte na 1 2 9 1 , wanneer deszelfs bewoners nog ge»
noemd worden manentes apud Amjlelredamme, de beteeke
nis welker benoeming, met vele geleerdheid, bondig wordt
geftaafd, eindigende met de gisting, dat Amfterdam eene
poort, of gevrijde ftad, geworden is door Graaf J A N V A N
H E N E G o u W E N , tusfchen Julij 1296, toen hij Graaf werd,
en Mei 1300, toen hij G U I met Amfterdam heeft beleend,
o f wel bij die laatfte gelegenheid. Dit alles wordt voorgegaan door een allerleerzaamst onderhoud over den toeftand
vóór, de gefchiedenis en de gefteldheid van de Poorterijen»
dat wij met een uitftekend genoegen lazen en herlazen.
Met blijdfehap maken wij op dit treffelijk werk — hoe
klein het zij — opmerkzaam, e n , dankbaar aan onze ver-.

ilenftelijke Landgenooten, die ons zoo veel gaven, wenfehen
wij er Amfterdam, maar ons Vaderland niet minder, geluk
mede.

N I C O L A I , oyer- Zelfkennis, Menfehenkenm's en Verkeering met Menfehen. Vrij gevolgd naar den tweeden
Heogduitfchen Druk. II Deelen. Te Arnhem, bij C. A,
Thieme. i832 In gr. $yo. Te zamen VIII,§56bl.
f3'75.
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* V V " o r d t dit werk, ons zeer laat gezonden ter beoordee,
ling, niet gezocht? Wordt nu de opwekking van het verlangen naar hetzelve beproefd door middel der tijdfchriften ?
Die proef gelukke dan! Ons althans zal het verblijden, vele
lezers aan dit boek bezorgd te hebben; want het is een zeer
onderhoudend gefchreven boek, van rijken , belangrijken ea
hoogstnuttigen inhoud.
Jammer, dat de Verraler niet goedvond, eene inhoudsop.
gave voor- of achteraan te plaatfen. Een uitmuntend vertoog over de zelfkennis, hare noodzakelijkheid, en de middelen tot dezelve, ftaat vooraan; „ e n nu," zegt N I C O L A I ,
„ zullen wij onzen mensch, uitgerust met de begeerte en
de middelen om tot zelfkennis te geraken, allengs de wereld
invoeren," Te regt oordeelende, dat daartoe veel van het ui.
terlijke afhangt, handelt hij nu over welgevormdheid des
ligchaams, de kleeding, (het dragen van ringen met kostbare
of valfche fteenen noemt hij eene dwaasheid, ten hoogfte
flechts bij hovelingen nog geduld) dè zindelijkheid, den
baard, het hoofdhaar, de tanden. De uiterlijke behoeften
overwegende , deelt hij ons zijn onderrigt mede over den
flaap, (Mogteu alle ftuderenden, vooral jongelieden, de liefhebberij van bet nachtwaken hier leeren opgeven I Uit trekken, als deze: „ Verlangt gij iets van het verftand eens
mans, zoo verkies den morgen, of iets van zijn hart, zoo.
verkies den avond tot uw verzoek," leert mefi den fijnen opmerker kennen) over het eten en drinken, en de beweging,
Alle Geneesheeren zullen hem wel niet nazeggen: „ 't Gezegde van A P O L L o N i R E s is zoo kwaad niet, dat hij de
eer van een' zieken herfteld te hebben gaarne met de natuur
deelde, en dat hij zoo vele kwakzalvers in. de geneeskunst
kende, dat het voor de maatfchappij heilzamer zijn zoude,
de beoefening daarvan geheel te verbieden." Tegen de drou-

kenfchap, en over de redmiddelen en behoedmiddelen vsn
dezelve, en in het gemeen over de geestrijke dranken, laat
zich de Schrijver uitvoerig en ernftig uit. Het verwonderde
ons,als redmiddel niet aangeprezen te zien,althans bij hem,
bij wien de fchaamte nog niet verdronken is, de langzame
vermindering des dranks. Wij hebben (zoo wij ons niet bedriegen, lazen wij dat middel in R E I N B A R B ' S onfchatbaar
boei over de waarde der kleinigheden ezv.)eens eenen dronkaard gered, door eiken morgen zijne borrelflesch met één'
knikker op nieuw te vullen. Profit! Leerzaam , gelijk in alles,
js Ni C O L A I , van gewoonten, verwenningen en manieren
fprekende , over gang, houding en beweging. De jonge lieden, die het tot den achteloozen bon ton rekenen, met de
handen in het haar, en elders, te fpelen, ezv. moeten het
laatfte artikel vooral eens lezen. Over danskunst, paardrijden,
fchermen leze men den wijzen en braven man zeiven. Over
het aangezigt, en wat daaromtrent is in acht te nemen, is
hij vooral lezenswaardig.
Wat hij op zijne vermaning:
„ Schaamt u vooral de mode van brillen en kijkglaasjes te
volgen," volgen laat, is een apropos, dat velen zich mogen
aantrekken. Het fpreken verfchaft hem tot de mededeeling
van karakterkundige opmerkingen rijke aanleiding, zoo ook het
fchrijven. Dat de beoordeeling van iemands karakter uit zijne
handteekening niet zoo mank gaat, als velen meenen, ftemt
de Recenfent volgaarne toe , die over de onleesbaarheid der
naamteekening vast meer zoude gezegd hebben; maar op den
raads „'vertrouwt nooit papieren van gewigt aan vrouwen
toe V' zoude h i j , op denzelfden grond, dien van eigene bevinding , nog al wat kunnen afdingen. Over het lagchen en
het groeten las hij (zelfs de Kleinigheden in de gezellige Verkeering door P O C K E L S niet uitgezonderd) niets zoo fchoon.
Over de zucht tot orde, het zwijgen, de praters, de luimen
fchrijft Ni C O L A I Z Ó Ó , dat, op de rangfchikking der onderwerpen moge men wat vitten, aan nièmnnd iets te wenfchen
overblijft, wat derzelver behandeling betreft. De Dames,
echter, zullen het ongaarne toeftemmen, dat zij de ver anderlijkjle wezens zijn; m a a r . . . . De fcherts, het fpelend
vernuft, de grappigheid, de fpotzucht krijgen eene goede
beurt, vooral de fpotternij met den Godsdienst, en daarover
weidt de fchrandere man zeer uit, en laze het elk! Deze
fpotternij komt (wij gelooven, dat het in her, katechizeerboekje van B R I N K ftaat) toch altijd voort uit onkunde of

een flecht hart. En —fdommen of ondengenden zoude men
ontzien? Gaarne fchreven wij u i t , wat wij hier over de ligt*
hartigheid, niet ligrzinnigheid,vonden. De vrees beflaat eene
groete plaats;, de fchnwheid, namelijk, voor menfehen in
het gemeen, voor vrouwen in het bijzonder, ( „ Ontwijk,"
zegt N I C O L A I , „ den omgang met verklaarde vrouwenhaters ; zij zijn ruwe menfehen, of ontzenuwde, wellustelingen
met gemeéne zeden.") voor gevaren, in gevaren, voor hec
onweder, voor beesten, voor zichzelven, den dood, dooden. De zelfmoord komt hier mede in aanmerking. De verveling, het fpel, de toonkunst, het liegen (een zonderling
verband, als men dat hier z o o , niet, als men het bij N i c o *
L A i leest) wordt daarop behandeld. Och! (wenschte R e cenfent gedurig onder het lezen) gave G o d , dat elk ongodsdienftige, en elk, die in de gehoorzaamheid aan de wetten
der mode zijne befchaafdheid fielt, tot zijner ziele zaligheid,
naar dezen menfehenkenner en menfehenvriend luisterde! —
Over de drijfveren en aandoeningen redenerende, die eene
duurzame gemoedsgefteldheid bevorderen , of ftoren, (hier is
de vertaling zeer ongelukkig, bl. 197) neemt hij de gierig,
beid èn verfpilzucht, en de tusfchen beide liggende fpaarzaamheid , b\ overweging; daarop de deelneming, en d e ,
daar tegenover Maande , eigenbaat en nijd , met trotschheid,
heerschzucht, hoogmoed, (uit R E I N H A R D ' S Moral km
men best leeren , de dingen bij derzelver ware namen te noemen) de eerzucht. eergierigheid en fchande. Over het duel
fpreekt hij ook bij deze gelegenheid, en komt dan op drift,
oplaopendheid, toorn, zachtmoedigheid ezv. Over ligrge*
taaktheid , gevoeligheid , lafhartigheid , grootfpraak , hypochondrie, droefgeestigheid is hij even lezenswaardig.
Met moeite onthield zich Recenfent tot hiertoe van meerdere mededeeling uit den rijken fchat. Uit de opmerkingen,
befchouwingen, wijsheidsregelen en vertroostingen, die de
22 laatfle bladzijden des eerften deels behelzen, wil hij echter dit fchoone en belangrijke werk nog eenigermate doen
kennen.
„ In een land, waar alles den degen draagt .zullen de menfchen, die eene pen kunnen vermaken, weldra uit vreemde
landen moeten worden ontboden."
„ Indien de regter een vonnis uitfpreken moet, komt het
et veel op aan, of zulks op een' feboonen meidag, dan op
een' betrokken' herfstdag, vóór het middageten , of na eene

nachtbraking, dan nnchteren, of na een' huisfelijken twist,
of in volle vrijheid van geese gefchiede. Ach, gij arme ge»
vonnisden l waarom komen wij niet weder tot de twaalf wet.
ten en den Areopagus? Toen belfond er vrijheid."
„ Wie veel leest, denkt weinig; wie veel Romans leest *
heeft geéne eigene denkbeelden; wie veel zucht tot Couran.
tenlezen heefc,is meer nieuwsgierig dan weetgierig;wie niet
gaarne gedichten leest, heeft geen gevoel voor het fehoone;
wie gaarne gedichten declameert, is zelden zelf een dichter;
wie theatrale voortellingen mee geestdrift bemint, is tot eene
groote rol in de wereld niet gefchapen; wie de gefchiedenis
bemint, heeft lust om iets van zich te vormen; wie gaarne
naar de kerk gaat, gaat des zondags ook gaarne eens wande,
len; wie procesfiukken wil doorlezen, moet met het laatfte
blad beginnen," ezv. ezv. ezv. want wij moeten ook aan bet
laatfte blad denken.
Van het tweede deel zeggen wij dus maar een enkel
woord. Het betreft vooral 's menfchen verkeering met an
deren. Na belangrijke opmerkingen, die echter niet zooi
duidelijk, als men dit van N I C O L A I gewoon i s , zijn voor.
gedragen, over de vele en uiteenloopende betrekkingen in
het wezenlijke leven, en de onmogelijkheid, om voor elke
ia het bijzonder een' juisten wegwijzer te geven, is dë
dienstbare betrekking, eigenlijk die tusfchen meerderen en
minderen, ,het onderwerp der eerfte befchouwing, die over
het bevelen en gehoorzamen veel fchoons bevat. Daarna
befchouwt hij de verkeering met echtgenooten. Dat de mari
tiet vóór zijn 3ofte jaar moet huwen, en zijne bruid althans
lo jaren jonger zijn moet, durven wij niet nazeggen; maar
wat bij op het einde dezer afdeeling zegt: ^ elke regel
heeft uitzonderingen," pasfen wij hier, en op zeer veel,
dat in dit hoofdfluk voorkomt, liever toe. Over de oude
vrijers en vrijsters is hij kort, maar aardig. De pligten der
kinderen jegens hunne ouders even, maar nadrukkelijk, aan.
roerende, geeft hij aan de laatften een' en anderen hoogstbelangrijken, niet altijd opgemerkten wenk, en fluit dan
zijne befchouwing van de huisfelijke vereem'ging met een
vertoog over de verkeering met dienstboden. De verkeering
met geestelijken volgt n u ; dan de betrekking tot den arts.
Het komt ons voor, dat bij met de laatften niet heel hoog
loopt; maar het is ook waar: in geen gebied der weten,
fchappen zijn zoo vele kladders. — Over de verkeering met

de vrouwelijke fekfe deelc hij veel mede, dat hem wel niec
elke vrouw, maar toch z i j , die baar oordeel boven haar ge
voel gelden^ laat, althans grootftendeels zal ten goede hou
den. Op dit ftuk ware ligt de meeste bedenking; maar wan
neer zal dit anders zijn? Indien men naleesc, wat N I C O «
L A I over de verkeering tusfchen echcgenooten reeds gezegd
h a d , en dan, wat hij nu nog geeft over het verkeer met
vrouwen in het gemeen, moet men hem het regt doen van
te erkennen, dat hij zijn onderwerp goed heeft doorkeken.
De befchrijving van het karakter der vrouw, die ons zeer
juist vporkomc, geefc aan alle zijne verdere opmerkingen de
behoorlijke rigting. Verliefden ea verloofden vinden bier
een kiesch onderrigt omtrent hunne verkeering, en anderen
mede omtrent hun gedrag jegens' dézelven. Doch — wij
mogen verder maar opnoemen, wat men hier aantreft: nu
dan! De Schrijver handelt nog ever de verkeering met fa
milie en buren, waar hij een* belangrijken uitflap over de
vriendfchap doet; over de verkeering met krijgilieden, mee
ftaatsdienaars, en bijzonder met regcsgeleerden (hij is voor
al geen vriend van dezen, en oordeelt onder anderen, dac
een zedelijk mensch, die eenmaal het beroep van Advocaat
heeft aangenomen, geen groot geluk (fortuin) kan maken,
zoo hij inneriijken vrede des gemoeds behouden w i l , en
waarfchuwc flerk tegen het beginnen van een proces); over
de verkeering met kooplieden, met menfehen van eene an
dere Godsdienstbelijdenis, bijzonder. Joden; over de betrek
king tusfchen huurder, verhuurder en medehuurder. E r
volgt iets over de gastvrijheid; maar eigenlijk betreft hec
het houden van gezelfchappen, vooral zoo als doorgaans
de vifaes zijn, „ van w e l k e , " zegt N I C O L A I , „ als ze
voorbij zijn, niemand genot heeft gehad, en flechts huurkoetfier en dienstboden voordeel trekken." Hij fpreekt over
de geleerden en kunftenaars; geeft «enige voorfchriften voor
reizigers; iets over de mindere raiigbekleeders der Regterlijke raagt (? ' t zijn de uitvoerders van het burgerlijk ftaatsbeheer); over h e n , die iets van het Beftuur te vragen heb
ben; over hec bezoek van den fchouwburg, en andere plaat
fen van vermaak; over h e n , die, een', flag van den molen
weg hebben, politieke dweepers, geestdrijvers, waanwijzen,
hoogmoedige domkoppen, en h e n , die tot waanzinnigheid
overhellen ; over het ftille vermogen der vrouwen ,, en over
de verkeering me: menfehen, die ovef ftaatzaken en vader-
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landsgezindheid den toon voeren, en de bedachtzaamheid,
in gefchrift en gefprek in acht te nemen.
Ziet daar den hoofdinhoud dezes werks. Er zij op de
rangfchikking der onderwerpen, op de beoordeeling derzel.
ven, op het niet altijd in acht nemen van uitzonderingen,
ezv. aanmerking te maken (meer wat het tweede, dan wat
het eerfte deel betreft), en — dat ons vooral fpijt — de
Vertaler had voor de duidelijkheid en netheid van den ftijl
beter moeten zorgen, en hier en daar eene aanmerking kun
nen bijvoegen, voor den Nederlander tot teregtwijzing noo
dig; maar, behoudens dat alles, mogen wij dit veelbevat
tend boek aanprijzen ter lezing, en bijzonder ter leering.

Be Gelijkenisfen van Jezus in Gefprekken , door F . H O E R S T R A , Leeraar bij de Doopsgezinden te Harlingen. Te
Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. In hl. ivo, 230
Bl. f 1 - 25.
Indien de Eerw. H O E K S T R A , even als door bet gunftig'
onthaal zijner vorige werkjes ten nutte der jeugd, zoo ook
door onze aanprijzende beoordeeling van dezelve mogt zijt?
aangemoedigd tot het fchrijven dezer, te lang reeds onvermeld
geblevene, Gefprekken over de Gelijkenisfen des Heilands,
dan zou dit ons tot te grooter blijdfchap ftrekken, naarmate
wij met te meer vrijmoedigheids kunnen getuigen, dat zijn
Eerw. ook hierin zeer gelukkig gedaagd is. Het werkje is
in denzelfden trant bewerkt als de vorige flukjes,de Gefchie
denis van Jezus, en de Gefchiedenis der Apostelen. Grootva
der vertelt weder even duidelijk , onderhoudend en leerzaam,
en de invallen en aanmerkingen der kinderen zijn natuurlijk,
en gefchikt om de aandacht gedurig te verlevendigen. Het
geen ten aanzien van den vorm of de inkleeding, zoo wel
als met betrekking tot het doel der Gelijkenisfen, ophelde
ring vereischt, wordt verklaard overeenkomftig de behoefte
der kinderen, die hier onderwijs ontvangen, en die nu vooronderfteld worden gevorderd te zijn in jaren en vatbaarheid,
na de herhaalde winteravond-oefeningen. Hetgeen boven het
bereik van dezen zou gaan, wordt achterwege gelaten. Bij
de aanwijzing der beteekenis wordt het hoofddoel fteeds in
het oog gehouden; en wanneer getoond i s , wat de Heiland
roet de Gelijkenisfen-meende ten aanzien van zijne tijdgenoö.

F. H O E K S T R A »
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ten , worden zij algemeener toegepast j in gevalle en zoo
verre zij daarvoor vatbaar zijni
Na eene Inleiding, waarin de keuze van hec onderhoud be
paald wordt, loopt het gefprek Van den eerften avond over de
Gelijkenisfen in het algemeen. en derzelver dubbel doel, „ om,
„ door zulke voorftellen de aandacht te verlevendigen, en
„ tevens waarheden onder dezelve meer of min te verber„ gen, die toen nog niet openlijk konden gezegd worden."
Het aangename ën doeltreffende van Gelijkenisfen wordt verder
ontwikkeld, en door die van Nathan uit de gefchiedenis van
David opgehelderd; waaruit dan de wijsheid van Jezus in
deze leerwijze wordt afgeleid, en de kinderen zich nieuws
gierig betoonen^om de Gelijkenisfen door Grootvader te hoo
ren behandelen. Buiten dezen, worden nog vijftien avonden
hefteed, ter verklaring der Gelijkenisfen van den Zaadzaaijer, het Onkruid onder de Tarwe, den edelmoedigen Koning
en den onbarmhartigen Dienaar, de Arbeiders in den Wijn
gaard, de twee Zonen, de wreede Landlieden , de genooddeii
tot het Bruiloftsfeest, de tien Bruiloftsmaagden, de verfchil*
lende uitdeelmg der Talenten, den barmhartigen Samaritaan,
den dwazen en onbedachtzamen rijken Man, den onvruchtba*
ren Fijgeboom, de genoodigde Gasten, het verloren Schaap.,
den verloren Penning, den verloren Zoon, den fnooden Rent
meester , Lazarus en den rijken Man, den Regter en, de We
duwe , en den Farizeër en den Tollenaar,
De Berw. H O E K S T R A bezit het vermogen, om zijne g e 
dachten klaar en bevallig voor te dragen, hetgeen telkeasop
gemerkt werd door onze kinderen van veertien jaren en b o 
ven dezelve, met welke wij dit werkje hebben gelezen.
Waar fchadelijke begrippen te voorkomen of te beftrijden
2ijn, drukt hij zich even krachtig als duidelijk en vrijmoedig
uit. 'Na de mededeeling van de verklaring, door Jezus zelf
ven van de Gelijkenis des Zaaijers gegeven, vraagt
^Keesje: Maar, Grootvader! wie is die Satan, die het
goede, dat iemand geleerd heeft, terftond weder wegneemt?
Grootv, Die vraag had ik wel half verwaeht. Het zou
ons te lang ophouden, indien ik dezelve volledig wilde be
antwoorden. Alleen moet ik er dit van zeggen: De Ouden-,
geen raad wetende met de oplosfmg van het kwaad, d&t it*
de wereld i s , en de oorzaak der verzoekingen, begonnen
zich te verbeelden, dat twee oppermagtige Wezens in de we
reld heerfchappij voerden, een goed en een kwaad, een G c 4
iiOEin;r.icn. 182$, NO, J S .
Oo

en een Duivel, die elkander dus gedurig tegenwerkten, willende de een de menfchen deugdzaam en gelukkig, de ander
ondeugend en rampzalig maken. Dit gevoelen, hoewel niet in
gelijken zin als in vroegere dagen, vond ook plaats ten tijde
van den Zaligmaker.
Willem, De Zaligmaker geloofde het toch niet ?
Grootv. Onze Heiland leerde, dat er één hoogst, v o l .
maakt goed, wijs en heilig Wezen beftaat, dat alleen de opperde Regeerder van het heelal i s , en aan welks magt en
nèerfchappij alle andere wezens onderworpen zijn. Maar in
zijne taal, fpreekwijzen en uitdrukkingen fchikte Hij zich
wel naar de heerfchende, hoewel valfche begrippen der menfchen, die alsnog te vast zaten, om zich te laten uitroeijen;
kunnende ook niet alles in ééns hervormd worden. Zoo fprak
Jezus dan ook fomtijds van den Satan, den Duivel, den
Boozen (welk woord bij Mattheus ftaat) en van den Vorst
der Duisternis, als den bewerker van het kwaad, en den
verleider der menfchen.
Gerrit. Zijn er nog wel geene menfchen, Grootvader! die
in een' Duivel gelooven?
Grootv. Die zijn er zeer velen, en daaronder niet weini»
gen, die waarlijk meer fchijnen te ijveren voor dit geloof,
dan voor het geloof in den goeden God. Maar hoe zou de
beste aller Vaderen het boosaardigfte wezen, dat gevonden
kon worden, expres in zijn huis nemen, en toelaten zijne
kinderen te bederven I Uit de geheele natuur van Jezus'
leer blijkt het tegendeel. God de Heer dwingt niemand tot
het goede; maar veel minder dwingt H i j , of laat Hij dwingen, tot het kwade. Hij heeft in de harten der menfchen
de kiemen van het goede gelegd, gelijk de vruchtgevende
kracht in den grond der aarde. Hij heeft verder door zijne
Gezanten, inzonderheid door zijnen Z o o n , allerwegen de
goede zaden laten uitftrooijen, en het hangt nu van de keuze
der menfchen af, dezelve of te verwaarloozen 'en te verniel e n , of door vlijt en zorg aan te kweeken en tot rijpheid te
brengen; gelijk de landman door vlijt en zorg, onder den
milden zegen des Hemels, het wel tieren en groeijen der
gezaaide vruchten kan bevorderen. — Neen, mijne kinderen! gij behoeft voor geen Duivel bang te wezen; zijt alleen bang voor booze en verleidelijke menfchen, voor booze
en verleidelijke lusten. Dit is die Satan, die Duivel, die
de menfchen tot ondeugd vervoert, die rondgaat als een
brullende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verflinden.

Klaartje. Wat heeft onze werkfter mij wel bang ge
maakt voor een' Duivel! Zij had hem wel gezien en gé
hoord met zijne paardenpooten, zoo als ze zei* Hij ftond
dikwijls achter ons, om ons tot kwaaddoen aan te porren,
en er waren Wel menfehen, die met den Duivel omgingen*
Is dit alles dan niet waar, Grootvader?
Grootv. Wat waar! Mijn kind! hoé kunt gij langer luis.
teren naar die werkfter, die u niet anders dan van hekfen,
toovenaars en fpoken fchijnt te vertellen! Wat kan het hel
p e n , dat ik van onzen lieven Heer, van onzen Heiland en
zijne goede Iesfen tot u fpreek, indien gij te huis u weder
van den Duivel en zijne werken laat voorprevelen ? Dan
moet gij even fchielijk mijne gefprekken weder vergeten als gij
ze gehoord hebt. Het goede, dat ik dan wil leeren, roeig
die arbeidfter weder u i t , vóór dat het eenige wortels kari
fchieten. Zij is dan voor u in dit geval de Satan, dié hec
zaad, als bij den weg gezaaid, terftond uit uw harte neemt.
Keesje. Zij moest dac eens tegen mij gezegd hebben, wat
zij tegen Klaartje zeide: „ Als wij ons door Grootvader
lieten wijsmaken, dat er geen booze Geesten en geen Dui.
vel w a s , dat wij dan ook niec in den Bijbel konden g"elooven." Ik zou ze wel wat andefs leeren.
Grootv. Gij zoude haar dac misfehien leeren , Keesje, op
eene wijze, die haar eerder verbitterde dan verbeterde. Om
zulke menfehen te verlichten, is nog geheel uwe zaak niet.
Het is vooreerst al genoeg, dac gij u door hunne bijgeloovigheden en vooroordeelen, die al ligt op kinderen en een
voudige lieden eenigen vat krijgen, niet laat innemen. En ik
h o o p , dat Klaartje daarvoor wat meer zorg zal dragen.
Klaartje. Dac zal i k , Groocvader!
Grootv. Ik geloof o o k , dac ik hec bij u tegen die arbeid
fter in het einde wel zal winnen. De verftandige landbouwer
weet ook de ruwfte gronden te ontginnen en vruchtbaar te
maken, en worde eindelijk het onkruid meester, indien hij
maar volhoudt met goed zaad te zaaijen, met wieden ea
planten, volhoudt in zijnen goeden ijver. Zoo handelde
onze Leermeester. Hij voorzag reeds in het begin zijner
bediening, dac de voortplanting eener zuivere Godsdienstleer ,
die Hij ondernam, vele hindernisfen zou ontmoeten. En
niettegenflaande Hij die voorzag en werkelijk ondervond,
ging hij in zijnen arbeid onvermoeid voort. Het haperde niet
aan " H e m , noch aan de kracht zijner leer, maar aan de ge*
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fteldheid der menfchen, da: Hij niet terftond genoeg indruk
op de gemoederen maakte, dat het Christendom niet overal
die gezegende uitwerkfelen h a d , wélke het oorfpronkelijk
bedoelde. En als wij nu eens weder de Gelijkenis inzien,
hoe levendig en eigenaardig wordt dit een en ander daarin
voorgefleld! Zou niet een van u allen in ftaat zijn, ons het
beloop van deze Gelijkenis met zijne eigene woorden te verhalen? Probeer het eens, Willem!" — Nu doet Willem
z u l k s , na zich een weinig bedacht te hebben. En daarna
zegt Saartje, wat de Gelijkenis beduidt; terwijl Grootvad e r , ten befluite, het zijne er bijvoegt, om het een en
ander,bij nuttige toepasfing, op onze tijden over te brengen.
Gedoogde ons beftek zulks, wij zouden uit andere
ftalen ook het roerende en bevallige der voordragt kunnen
bevestigen. Met de verklaringen, die, over ' t geheel, van de
gewone niet afwijken , konden wij ons zeer wel vereenigen;
alleen wilde ons niet bevallen het nieuwe in de verklaring
van de Gelijkenis des fnooden Rentmeesters, of liever dier
bijzonderheid, waar de Heer gezegd wordt, dat Hij den onregtvaardigen Rentmeester prees, omdat hij voorzigtiglijk gedaan had. Zeer eigenaardig geven de kinderen deswege
hunne verwondering te kennen , dat de Heer alles fcheen
goed te keuren, en hem zelfs nog een pluimpje gaf. Hierop
zegt Grootvader: „ Heb geduld. Zoo gezegd, zoo gedaan.
De Rentmeester legde zijne rekeningen open, en de Heer
keurde zijne gehoudene administratie goed. Dit kon hij echter onmogelijk doen, indien hij geweten had, welk middel,
dat zoo zeer te zijnen, nadeele ftrekte, de Rentmeester
daartoe gebruikt had. Maar dit behoeven wij geenszins aan
te nemen. Waarom niet liever vooronderfteld, (ik kan niet
zien, dat hier iets tegen is) dat de Heer doodonkundig was
en bleef van het verkleinen der fchuldbrieven ? Dan zal het
een en ander behoorlijk losloopen. De Heer prees dan niet
de bijzondere handelwijze met de fchuldenaars, als een
blijk van fchranderheid, maar in het algemeen het gedrag van
zijnen Rentmeester, wijl de bevoorregte fchuldenaars ten
opzigte van dezen man gunftig getuigden, en de verantwoording van ontvangst en uitgaaf, door deze geheime list goed
gemaakt, wèl uitkwam; geloovende nu de H e e r , fchoon in
Onwetendheid, dat de gedane aanklagte valsch, en zijne zaken eerlijk en verftandig behandeld waren." Schoon Willem
daarop antwoordt-, dat het voor hem al klaarder wordt, kun-

nen wij voor ons dat niet nazeggen, vinden deze uitlegging
iirijdig met het doel der Gelijkenis, en oordeelen, dat dezelve geheel -niet ftrookt met de uitdrukking,- „ dat de
Heer den Rentmeester prees, omdat hij voorzigtiglijk gehandeld had." Bij deze uitlegging had hij in het oog des
Heeren niet voorzigtiglijk, maar eenvoudig pligtmatig gehandeld. Wij voor ons vinden geene de minfte zwarigheid in
de uitdrukking, wanneer wij dezelve opvatten in dien zin,
zoo als men wel eens van flu we menfchen gewoon is te zeggen, zonder daarom.hunne handelwijze goed te te keuren.
Dan zegt men immers: „ gij hebt dat leep overlegd, fchrander verzonnen," enz; en zoo prees dan ook de Heer de
flimheid van dezen Rentmeester.
Dan, genoeg; de Eerw. H O E K S T R A heeft ons hier,over
het geheel, zeer gezond voedfel voor verftand en hart bezorgd, ' t welk dienen kan, om niet alleen kinderen, maar
ook andere meer gevorderden te verfterken in godsvrucht en
goede zeden, naar de heerlijke lesfen en het heilig voorbeeld van onzer aller Goddelijken Meester; zoodac wij zijn
Eerw. aanmoedigen, om te beproeven, op gelijke wijze de
Leer des Heilands te behandelen , hetgeen' hem ook al eens
(blijkens bl, 3 ) , e* wel door een' man van naam, is aangeraden; en wij gelooveo, niet, dat die L e e r , beknopt en
bevattelijk voorgefteld , een te verheven of te uitgebreid onderwerp zijn zoude voor dergelijke waarlijk ftiqhtelijke en
onderhoudende • Gefprekken.

De Kluizenaar in Italië, of Aanteekeningen en Aanmerkingen
op de Zeden en Gewoonten der Italianen. In het begin der
Negentiende Eeuw. Naar het Franseh van M. D E J 0 u Y ,
Lid der Franfche Akademie, III Deelen. Te Amfterdam,
bij J. C. van Resteren. 1824.—25. In gr. %vo. Te za.
men 1208 bl. ƒ 10-80.
D e titel is misleidend; hij doet een roman of foortgelijkgefchrift verwachten; maar wij ontvangen een reisverhaal, of
liever de opmerkingen eens reizigers door Italië, befchrijving van landen en fteden e n z . , maar vooral ook van gewoonten en zeden, met vele bijzondere voorvallen en w e .
tenswaardige gebeurtenisfen, op een' vrolijken trant en op
eene onderhoudende wijze hier medegedeeld door eenen op-
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merkzamen en geestiger» Franschman, dien de lezer met ge
noegen op zijne reis verzelt, en eindelijk niet dan ongaarne
verlaten moet. Op de fchool noemde men dezen D E J O U V
den Kluizenaar, omdat hij gedurende de fpeeluren altijd
bleef zitten, en in de vacantiedagen zelfs aan geene wan
deling dacht. Deze bijnaam gaf hem den titel voor dit boek,
in hetwelk hij echter geenszins als fchuw en onverfchillig
voor gezelügen omgang en vermaak voorkomt, maar als een
man van befchaving en letteren, van alle die kundigheden
voorzien, die men behoeft om met nut te reizen. Quantum
mutatus ab Ulo! mag men dan te zijnen opzigte wel zeg
g e n ; e n , offchoon zijn vroegere kluizenaarsaard hem tot hét
ppzamelen van zoodanige kundigheden dienftig en nuttig w a s ,
hij is dan nu toch ten goede veranderd.
„Italië! verrukkelijke reis: fchoone toekomst voor h e m ,
„ wiens hart nog klopt op het herdenken van het oude Lap tinrn; wiens verbeeldingskracht de bloemrijke velden, da
„ lagchënde heuvels en de fchaduwrijke bosfchen van dat be„ koorlijk land nog meerder fchponheden bijzet, hoefeer
„ hij het nimmer gezien heeft dan in de Latijnfche dich„ ters, die fomwijlen de genoegens van zijne jeugd , maar
„ ook dikwerf de wanhoop van zijne jpngelingfchap uit„ maakten. — Ik vertrek van Parijs, in de maand Octop b e r , en met een ligt rijtuig," enz. Zoo is de aanvang,
en in dien zelfden geest en denzelfden ftijl van verheven
proza loopt geheel hec verhaal. Wij hebben hier onderfchekjene — hoofdftukkén? neen, hoofdftukken is de regte
n?am niet, maar afdeelingen, of nog liever rustpunten. B o .
ven ieder vau deze vinden wij eene fpreuk in het Fransch ,
Icaliaansch, Latijn of andere taal, maar behoorlijk voor den
lezer overgezet, als motto geplaatst, en doorgaans geestig
gekozen. De lezer had er weinig aan, dat wij deze afdee
lingen en de namen der plaatfen, door den reiziger bezocht,
hier opnoemden. Hij zag veel op den klasfieken grond, en
met een helder oog. Rome heeft hij bij herhaling bezocht.
Zijne reis viel in het tijdperk der overheerfching van N A P Ó «
L E o N , vóór zijnen v a l ; offchoon er vele opmerkingen of
aanmerkingen na dien tijd door hem in dit zijn verhaal mo
gen gevoegd zijn. Wij zeggen daarom Hechts in het alge
meen, dat dit werk onder zoodanigen goeden wijn behoort,
die geenen krans behoeft.
Het karakteristieke van de Ro,mcinfche zeden i s , dat er
n

„ te Rome geene zeden beftaan; e n , wanneer men het w è l
„ befchouwt,„waar vindt men thans zeden?" [in u w , vaak
zoo hoog opgevijzeld, Parijs zeker niet, Mijnheer J O Ü Y Q
„ Het éénige onderfcheid is, dat de zedeloosheid op de eene
„ plaats een weinig meer en op de andere een weinig minder
„ veld gewonnen heeft. Doch door het woord zeden verfta
„ ik hier gebruiken en gewoonten , en in dit opzigt behoeven
„ de Romeinen voor geen volk in de wereld in zotheid en
„ dwaasheid te wijken; mogelijk verdienen Zij w e l de voor„ keur, ten aanzien van de onwetendheid en luiheid, voor„ namelijk die genen, die men befchaafd noemt," ënz, Dfe
bewijzen moge men bij den Schrijver zelv' zoeken. Liever
deelen wij nog iets uit hem, rakende dê Carbonari, mede,
van welke wij nu weder in lang niet gehoord hebben:
„ De Napelfche Carbonari zouden alle vijanden van M u»
zijn, wanneer zij geloofden, dat hij de belangen
„ van den Franfchen Keizer van goeder harte voorftond; wadt
„ het voornaamfte doel, waarom de Carbonari zich verëeni*
„ gen, is, om het land van de wolven te zuiveren; en gïj
„begrijpt zeer gemakkelijk, wat zij door wolven verftaan:
„ deze zijn niet anders dan de vijanden van de openbare vrij„ heid; en daar de Geestelijkheid, ten niinfte in al die ge„ deelten van Italië, die ik bezocht heb, de burgerlijke vrijheid
„ niet belemmert, is het wel mogelijk, dat zij den eenen of
„ den anderen tijd eene zekere befcherming te Rome zuilen vin»
„ den. — De Carbonari hebben ook graden en 'teekenen onder
„ elkander, waaronder het kruis wel het eerfte in aanmerking
„ komt; wanneer zij elkander ontmoeten, maken zij een
„ kruis in de holte van elkanders hand. In derzelver verga»
„ deringerj is alles op eenen democratifchen voet gefchoeid,
„ en de grondftellingen van het heilig Evangelie zijn ook de
„ oorfpronkelijke gronden, waarop hunne broederfchap be„ rust." Hoe kunnen dan toch de Vorften van het Heilig
Verbond, hetwelk immers op denzelfden grondflag rust, (?)
het Carbonarisme zoo geheel ongenegen zijn! — Maar Wij
moeten wat bekorten. Nadat de Schrijver gezegd, had, dat hij
eens qp het punt geweest was van zich in eene Vendita te
laten aannemen, en dat alleen zijn afkeer van alles, wat buitengewoon i s , hem daarvan had teruggehouden , daar hij zich
het plus aloës quam meilis habet van J U V E N A L I S herinnerde, gaf hij aan eenen vriend zijne meaning te kennen,
„ R A T

dat er niets eenvoudiger is dan de wijze, hoedanig iemand
tot Carbonari wordt ingewijd en aangenomen. Deze echter
onderrigt hem beter, door het verhaal van een" hunner be
kenden, die, zoo als hij ook meende, op de eenvoudigste
wijze was ingewijd. Reeds drie maanden was deze Carbo
nari, toen hij door een' brief, door de hem bekende teeke.
nen, des nachts op eene eenzame plaats geroepen werd ; hij
zou daar vele broeders vinden. Hij vond er niemand; nog
tweemalen werd hij op dezelfde wijze bedrogen; hem ge
beurde niets bijzonders, en hij dacht, dat men zijn-geduld
flechts op de proef ilelde. Ten vierdenmale ter beftemde
plaat? zijnde, hoorde hij op kleinen afftand een vervaarlijk
angstgefchreeuw. Hij vond een mensch onder de handen
van roovers. Op zijne komst namen de roovers dé vlugt.
De ongelukkige was zwaar gewond. Terwijl hij hem zocht
bij te ftaan, werd hij intusfchen door Gendarmes onver •
wachts omfingeld, en de ongelukkige, verbijsterde en reeds
ftervende noemde hem zijnen moordenaar. Hij werd geboeid en
gevangen gezet;alle vermoeden viel op hem,en hij had geen
bewijs'zijner onfchuld. Hij werd na eenige dagen gevonnisd.
Toen hij op hec fchavot klom, waar hem een geestelijke,
biddende voor zijne ziel, vergezelde, trad een van zijne
.jegters tot hem : Uwe vergiffenis is u toegeftaan, wanneer gij
olies, wat gij van de Carbonari weet, wilt bekennen.; de Kei
zer fchenkt u, onder deze voorwaarde, genade. Zijn ant
woord was, dac hij van de Carbonari niets zeggen zou of
wilde. De regter bleef aanhouden; maar hij bleef ftandvastigweigeren. — En die was nu eersc de eigenlijke proef geweest. De Gendarmerie, de regterr, de aanfehouwers, de
geestelijke, de fcherpregters, allen waren Carbonari; en nu
ontving hij den vrede- en broederkus, enz.
Gaat de aanneming op foortgelijke wijze toe, Lezer! dan
is het geheim van hec Carbonarisme wel in veilige handen, en
hec bevreemde ons dan niet, dac Spanje's fnuggere Koning
en menig ander Vorst wel wat kan hooren luideH, zonder nog
regt te weten, waar de klepel hangt. Maar het kan ook wel
een knapuil zijn, dien men onzen reiziger heeft op. de mouw
gefpeld. De genomene maatregelen bewijzen immers, dat men
met zekerheid weet, welke vreesfelijke en flechte menfehen
die Carbonari zijn! — Maar genoeg. Wij zullen dezen Klui
zenaar met genoegen nogmaals hooren , wanneer hij van zijn
voorgenomen uitftapje naar het Walliferland, Zwitferland en
Geneve ons, soo als hij doet hopen, mede berigt wil doen»

Ieder deel is mee een fraai vignet op den titel verfierd;
dat voor het eerfte geeft nog meer het voorkomen van een*
roman aan het werk, daar het op eene in hetzelve voorko
mende gefchiedenis doelt; de twee andere ftellen de brug en
het kasteel St. Ange te Rome en de St. Marcus • plaats te
Venetië voor.
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Robbert Roodhaar. Ill Deelen. Te Groningen , bij W. van
Boekeren. 1825. Te zanten 737 bl. f 7 - 5 0 .

jyten

is reeds in de lezing dezer boekdeelen zeer ver g e .
vorderd, eer men dien Robbert Roodhaar kennen leert; hij
is ook de hoofdpërfoón van den Roman niet; deze-is veel
eer het lieve en zeldzame meisje, omtrent welker lot wij zoo
lang in het onzekere zijn, of ook de jongeling, wiens echtgenoote zij eindelijk nog wordt. Het verhaal is wild en b e 
langwekkend genoeg. Eerst bevinden wij ops bij eenen ech
ten koopman, wiens zoon echter met den koopmansgeest van
zijnen vader niets gemeen hebben wil. Hij raakt dan ook uic
het vaderlijk huis, genoegzaam onterfd en verflooten. Zoo
is hij bij bloedverwanten , woeste menfchen, jagers en drin
kers van beroep. Spoedig raakt hij daar in zonderlinge ont
moetingen en gevaren; die vooral niet verminderen, toen hij
van daar weg moest, om den listigen flechten neef op het
fpoor te komen, die zijns vaders vermogen vermeesterd had.
Zeldzaam woest en wreed zijn de woelingen, onlusten en
oorlogen in het ruwe Schotland, waar wij de door deze ro
mans reeds bekende ruwe natuurtooneelen en nog half woes
te zeden weder ontmoeten. De gefchiedenis valt voor t i j .
dens de bewegingen ten behoeve van den Pretendent; zoodat
het wonderlijk i s , dat alles nog zoo goed en gelukkig te
regt kwam. Die Roodhaar, met zijne vele namen, is een
zonderling mengfel; een karakter, dat nu eens den grootflen
affchrik, dan wederom lof en bewondering, eh als 't ware
eerbied afperst.
In fpijt van den fchampfchoot, den Recenfenten door den
vertaler in het voorberigt toegediend, wagen wij h e t , te
zeggen, dat de man zijnen tijd nuttiger hefteden k o n , dan
aan deze foort van vertalingen, die hij z e g t , dat hem vrij

wat moeite kosten, hetgeen tevens bewijst, dat hij er niet
toe opgewasfen is. Wij zéggen dit geenszins in het nadeel
van dezen Roman; hoewel wij , van den anderen kant, niec
kunnen zeggen,dat onder alle de werken,die wij van of on
der den naam van W A L T E R S C O T T in hsnden kregen, de
ze Roodhaar zich, onzes inziens, bijzonder onderfcheidt.
Vertellingen van de Kruisvaarders. Ijle en Ilde Deel. De
Verloofde. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1825,20.
In gr. Zvo. Te zamen 636 bl. f 5 - 60.
De titel fchijnt een vervolgwerk aan te duiden, dat nog
wel in een aantal boekdeelen kan worden voortgezet. De
gefchiedenis van de Verloofde loopt ook in deze twee eerfte
deelen (en deze twee zijn immers te zamen flechts een eerfte
deel van het werk?) geheel af. Het geduld van het verlan
gend publiek wordt dan op eene nieuwe proef gefteld , en
deszelfs beurs op eene nieuwe belasting. Maar dit zij tot
daaraan toe: wij hebben reeds veel van W A L T E R S C O T T
aangemeld; nog ligt een ftapel van zijne Romans voor ons;
en een zonderling voorberigt, of inleiding tot dit werk doec
ons vermoeden, dat, zoo lang men voortgaat met lezen ,
men ook voortgaan zal met fchrijven. Men, zeggen wij op.
zettelijk; het fchijnt toch, dat er zekere vereeniging beftaat,
niet flechts tot de uitgave, maar ook tot de vervaardiging
van een aantal romantifche werken, onder dezen geachten
naam, indien wij anders de inleiding (wel niet geheel en
bij iedere toefpeling) ook maar eenigerraate goed begrijpen ;
en dat deze vereeniging hec publiek een weinig fopc, door aan
hetzelve op te dringen, dat eene zoo groote masfa van zin en
onzin, f cherts en ernst, luim en aandoenlijkheid, goed, fleeht
en onverfchillig, het werk van ééne hand kunnen zijn j daar
er toch twintig paar handen noodig zijn, om eene zoo geringe zaak als eene fpeld te maken — twintig koppels konden ,
om een zoo onbeduidend dier, als eenen vos', te dooden. Hec
fchijnt ook, dac zoodanig eene vereeniging hec ongenoegen
en den fcherpen fpoc heeft uitgelokt. — Dan, flappen wij
van de ons in vele opzigten onverftaanbare inleiding af. Hec
is toch zonderling, dat wij die echter ten einde toe, en niet
zonder eenige voldoening, gelezen hebben. Dit is ook hec
eigenaardige bij de lezing van ieder dezer Romans, die wij
thans reeds niec meer met dezelfde gretigheid ter hand nemen,

maar echter nooit kunnen ongelezen laten, en — bij alle
vermoeijing — aan het einde toch erkennen moeten, dat ons
telkens al wederom in een of ander opzigc meer dan gewoon behaagd hebben.
Komen wij op de Verloofde. Wij leeren de edele en
fchoone Eveline Berenger op het kasteel van haren vader,
Garde Douloureufe genoemd, hier kennen. Het was omftreeks
het jaa.r 1 1 8 7 , tijdens de wel min of meer bedaarde, maar
echter nog gedurig herhaalde bloedige twisten tusfchen de
Vorften in Wallis en de Grens - Lords der oude Britten. De
alom door zijne dapperheid beroemde en gevreesde Gwenwijn,
met haren vader naar oogenfchijn nu verzoend, ftond naar
hare hand, maar werd beleefdelijk afgewezen, daar over die
hand ten behoeve van Hugo de Lacy, Connetable van Chester,
reeds befchikt was. Zoo ontftond onverwachts een verfchrik.
kelijke aanval op de Garde Douloureufe, waarbij de vader,
die uit een valsch punt van eer den vijand in het open veld
te gemoet trok, het leven infchoot, maar het kasteel zich
dapper verdedigde, tot het door de Lacy ontzet werd ; bij
welk verfchrikkelijk bloedbad ook Gwenwijn omkwam. N u
herhaalde Lacy zijn aanzoek,en werd niet afgewezen, fchoon
de edele maagd in haar hart zijnen veel jongeren neef meer
genegen was. Op reis naar eene tante, Abdis in zeker
klooster, had zij bij eene andere hoogbejaarde bloedverwante
eene zonderlinge ontmoeting, die haar met ijzing vervulde;
en de wijze woorden van eene harer bedienden, of liever
meer vriendin dan bediende, maakten geenen indruk op haar
gefchokt gemoed. Echter werd z i j , niet alleen door dank
baarheid , maar vooral door zekere godsdienftige inbeelding
gedrongen, de verloofde van den ouden, maar edelen held.
Het huwelijk kon intusfchen niet worden voltrokken, daar
h i j , bij alle zijne aanbiedingen en moeite, door de ftaat- en
dweepzucht niet kon ontflagen worden van zijne vroeger
vrijwillig gedane gelofte tot eenen kruistogt naar het H .
land. Toen h i j , na meer dan drie jaren afzijns, en na het
doorftaan van vele ongelukken, als pelgrim verkleed terug
kwam , vond hij alles veranderd. Zijn edele neef, aan wien
hij zijn goed, zijne verloofde en haar kasteel had toever
t r o u w d , had zich wel eerlijk en ridderlijk gekweten van het
in hem gefielde vertrouwen, maar had toch den laster niet
kunnen ontgaan. Hij vond dien in ketenen, en zijne g e 
liefde mede ftreng bewaakt. Gelukkig echter nog trof de
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doodelijke (leek, die voor hem beftemd w a s , van eenen vermomden vijand, die den dood van Gwenwijn wreken wilde,
bij vérgisfing, niec h e m , maar eenen anderen neef van hem,
die een aartsdeugniet, en nu de oorzaak bleek te zijn van
al den rampfpoed, dien de edele Eveline had moeten dulden. Alles nam nu een' gelukkigen k e e r , daar h i j , vrijwillig
en ter liefde van zijnen waarlijk edelen en getrouwen neef,
afzag van Eveline's hanfl, en de gelieven vereenigde. Hij
zelf trok nu tegen Ierland o p , in de rij der ridderlijke N o r mandiè'rs, welke hec eerst dac fchoone eiland met de kroon
van Engeland vereenigden.
Men v o e l t , dat deze Roman wederom vol is van ridderen verliefde avonturen, gelijk mede van thans verouderde
gewoonten, zeden, en tafereelen van bijgeloof, met welke
de leeslust zich overvloedig ook hier wederom verzadigen
kan.

Misfolonghi, door E . W . V A N D A W V A N I S S E L T . Te Tiel,
bij C. Campagne, Jr. i 8 s 6 . In gr. %vo. Ten voordeele der
Grieken.
f:-a$.

Deze

weinige dichtregelen vloeiden uit het hart van eenen
edelen menfchenvriend, die den val van het heldhaftige Misfolonghi, welke eene onuitwischbare fmet zal doen kleven op
het geheele Christelijk Europa, niet met den koelefn, alles
berekenenden blik van eenen Rusfifchen of Oostenrijkfchen
Staatsminister kon aanfchouwen , maar van bewondering en
verontwaardiging tevens gloeide, bij het zien van zulk eeneu
bovenmenfchelijken heldenmoed, en van zulk eene voorbeel.
fleloos fchandelijke ter prooi geving van Christenen aan Arabifche tijgers. Zeker,Misfolonghi zal eenmaal, gelijk óeTher*
mopyleh, vereeuwigd worden door de heerlijkfte gezangen j
de tooverkracht der poëzij zal die hartverfcheurend tafereel
met de levendigfte kleuren fchilderen, en hetzelve der nakomelingfchap overleveren. Op deze eer maken deze weinige
dichtregelen geene aanfpraak, maar zijn daarom niec minder
gerchikt voor het oogenblik, en vinden gewis een' weerklank
in alle welgeftemde harten.

BOEKBESCHOUWING,
Proeve eener 'eenvoudige en duidelijke Verklaring der
voornaamfle Waarheden van den Christelijken Godsdienst; nagelaten Gefchrift van P A U L U S B O S V E L D ,
in leven Predikant bij de Hervormden te Dordrecht»
In 11 Deelen. Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam.
1825. In gr.
te tarnen XVÏ, S*° bl. f 4 * 8 0 *
herinneren ons, ergens de aanmerking te hebberi
gelezen, dat de brieven van beroemde mannen óf vrou*
wen, na hunnen dood uitgegeven, derzelver naam eri
karakter veelal niet tot eer verfirekten; althans, beweert
een ander, wanneer men, wat in vertrouwen aan eert
of meer vrienden is medegedeeld, en door dezen, naa*
kennis van zaken en ömftandighedën, verflandig opgevat en gewijzigd, met geheel andere, vaak böozè
en vijandige, oogen leest en beoordeelt. Men behoort
daarom, niet alleen ten aanzien van gemeenzame brieven , maar in het algemeen van gefchriften, door deri
auteur voor de drukpers niet beftemd, voorzigtig te zijn 3
daar derzelver onbefehaafde en ontijdige uitgave ten mirifté
den letterkundigen roem des overledenen ligtelijk fchaden 4
en eene geheel andere uitkomst hebben kan, dan doof
hem werd bedoeld. Misfchien zullen velen dit eén en
ander öp het onderhavige werkje toepasfen, en hetzelve
mosterd na den maaltijd noemen, die nog den een' öf
ander' mag bij den neus krijgen en van wrevel doen proesten , maar die niet meer noodig is , om de geestelijke gaven regt te doen teren of fmakelijk te maken. Over bet
geheel is eene kleine waarfchuvving op dit. ftuk, aan de
heeren fpeculanten, in het uitgeven of herdrukken van
werken uit de vorige eeuw, misfchien niet overtollig %
zoo als wij nog onlangs bij onszelven aanmerkten, toen
èene nieuwe uitgaaf van Willem Levend door de Jufvrou»
BOEKBESCH. 182Ö.

NO. 13.

P p

wen W O L F F en D E K E N werd aangekondigd, waarin
althans veel gevonden wordt, dat, waar en gepast op
zijn' tijd, misfchien wel eens al te naaktelijk waar en te
treffende gepast op het oogenblik zelf, n u . . . . of niet
meer waar, of althans niet gepast meer is. Trouwens ,
de naam van B O S V E L D behoefde dit toevoegfel niet,
om eene voorname plaats op de rolle der geleerde, fchrandere en liberale theologanten in ons vaderland te beflaan.
Zijne veelvuldige, vooral uitlegkundige gefchriften waar
borgen hem federt lang die eere. Wij echter voegen ons
Bij deze klagers over de uitgave bepaaldelijk van dit werk
j e , na oplettende lezing, nog zoo gereedelijk niet. Het
is eene bijdrage te meer tot de gefchiedenis der verbas
tering van de kerkleer, vooral in de Nederlandfche Her
vormde kerk, alsmede van het begin en beginfel van der
zelver volkomene herftelling, die B O S V E L D zoo tref
fende aankondigt. En zoo anderen al beter in de gele
genheid zijn geweest, de vruchtbare zaden der verlich
ting, van Akademifche leerdoelen, in een ruimer veld
uit te flrooijen; hergeen wij hier vinden, verklaart ten
minde genoegzaam, hoe dezelve zoo welig opfqhieten
en vast wortelen konden ,ja moesten, waar flechts het on
kruid van vooroordeel, luiheid en valfche fchaamte, of
baatzucht, zulk een fchoon gewas niet verdikte.
Wij beweren niet, dat B O S V E L D altijd de waarheid,
en die op de regte wijze, voorftelt. De verftandige
man is zelf van de verbeelding, dat hij reeds dé volko
menheid zou bereikt hebben , verre verwijderd. Gelijk
alle hervormers, zoo zal ook hij nu eens te fcherp, dan
te toegevend, of zelf nu eens nog wat achterlijk, dan te
overdreven in het verwerpen van het oude zijn geweest.
Een zeker overwigt van het verftand, nadat het donkere
gevoel lange te veel geheerscht had , is misfchien het ken
merk van alle, zoo goede als kwade neologie(want waar
om zouden wij dit woord, dat niets dan nieuwheid in de
leer aanduidt, en geenszins in neomanie, verzotheid op
nieuwigheden , behoeft te ontaarden, in een' al te kwa
den reuk brengen ?) En alle overwigt, al wat de harmo-
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nie onzer redelijke vermogens in hunne werking ftoort,
is een gebrek. Dit dan toegevende, en van oordeel zijn
de , dat, bij voorbeeld, de geleerde man, in de voorftelling van het Avondmaal (gelijk vroeger het Pafcha) als
een verbondsmaaltijd, nog te veel aan het kunstmatige
van vroegeren tijd kleeft —• en daarentegen op de zeker
heid van zijne filozofie, In menig opzigt, flout genoeg
afgaat — beweren wij echter , dat zijne denkwijze, in het
algemeen, gematigd en bijbelsch is. Wat de Bijbel in het
donker heeft gelaten, behandelt hij met eerbied; wat
zich niet beredeneren laat, neemt hij in eenvoudigheid
aan, zoo als de leer omtrent Christus' perfoon en ver
zoenend lijden. Wat daarentegen alleen door de menfchen
donker en verward gemaakt, of uit de wijsgeerige in de
godgeleerde ftelfels is overgebragt, heldert hij uitvoerig
en vrijmoedig op, of wijst het naar de metaphyfifchefeno
len terug, zoo als men bij de leer van den H . Geest en
de Voorbefchikking kan zien. Alleen omtrent des men
fchen onvermogen en zedelijke bedorvenheid wijkt hij we
derom ligt ver genoeg van de vroegere leer af, ten gevolge
namelijk van die overdrijving op enkele punten, welke
nog geen hervormer geheel heeft vermijd—en L Ü T H E R
met de zijnen althans niet. Wij willen de voorbeelden
daarvan hier dan ook niet angftig opzoeken, en zeggen
dit maar alleen, om te Haven, dat de man , onzes oor
deels , zoo min een volmaakt onderwijs heeft gefchonk e n , als anderen, en dat de Catechismus- of formu'lier- maker nog moet — neen, nooit zal geboren wor
den , die alle, ja die flechts twee of drie waarlijk den
kende hoofden geheel gelijk zal doen denken. De anek
dote van K A R E L V , zij zij dan waar of niet, is te de
zen opzigte treffend: z i c h , na den afftand van den troon,
in zijn klooster bezig houdende met het maken van klok
ken , kon hij er geen twee op den duur net even fnel
doen gaan; en — zeide de fchrandere Keizer — ik heb zoo
veel bloeds geflort en landen verwoest, om duizenden van
geesten denzelfden afgemeten pas in de leer en het geloof
te doen houden!
P p 2

Het is opmerkelijk, dat a o s v E L D zelden of nooit
van partijen fpreekt, goéd zoo min als kwaad. Met uit
zondering van twee of drie plaatfen, zou men zeggen,
dat er geen ander hedendaagsch Christendom, dan het
Nederlandsch - Hervormde, beltond. Wij kunnen niet an
ders dan dit goedkeuren: het licht, fchoon misfchien
van elders ontleend, waar het, hoewel ook niet onvermengd
en volkomen, federt onheugelijken tijd blonk, fchijnt
daardoor, zonder eenige aanleiding, en dus zonder eenige
opwekking van het vooroordeel, regtftreeks uit den Bij
bel en het gezond verftand op te rijzen, en vindt daar
door natuurlijk te gemakkelijker ingang.
Ziedaar ons verflag van dit werk, dat in eene zeer ge
leidelijke orde en klaren» eenigzins gemeenzamen ftijl,
onderhoudend , is gefchreven, en dat wij inzonderheid
zoodanigen lezers wel durven aanprijzen, die, nog niet
geheel vrij van bezwaren en twijfelingen, op het ftuk
des Avondmaals, der krachtdadige werking van den H .
G e e s t , der verdeeling in bekeerde en onbekeerde Chris
tenen en meer dergelijke, nogtans in opregtheid naar
licht wenfehen; ook denzulken, die, zelve onbekend
met oude twisten en wanbegrippen, nogtans door de
zoodanigen zijn omringd, die hiervan vol zijn — jonge
predikanten zelfs hiervan ligt niet uit te zonderen; in
één woord alleri, die de waarheid liefhebben, en niet
fchromen, even als de Katholiek, te denken in zaken
van Godsdienst, noch om lief of leed een haarbreed af
te wijken van hetgeen hun als de leer der kerk is inge*
ftampt.
Wij fluiten met de volgende betuiging van B O S V E L D
omtrent Catechismus en formulieren: „ Hoe veel achting
„ ik ook voor die fchriften hebbe, zoo zijn en blijven het
„ menfchelijke fchriften. En de grondregel van het vrije
„ Christendom, of der Hervormden, brengt mede, dat
„ er geen andere regter in de leer van den Godsdienst
,, i s , dan de Heilige Schrift. Op dezen grond heeft
„ men de uitfpraken der Oudvaders, der Pausfen en der
„ Conciliën durven onderzoeken en beredeneren. Het is
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„
„
„
„
„

op dezen zelfden grond, dat ik de leeringen der Hervormers, en van wie het ook zij, met da Heifige
Schrift blijf vergelijken. Men moet van de Bijbelleer
zoo min afgaan om de formulieren onzer kerke, ala
om de bef] uiten van Trent-e."
Men vergete bij al het aangemerkte niet, dat het opftel bijna eene halve eeuw oud is.
Leerrede over.Genefts XLhvs. 51 ;gehc>udenog de®Dank
en Bededag, des jaars 1826, door j . H. V A N D E R
PALM.
Te. Leyden, bij D. du Mortier en Zoon.
i8a<5. In gr. 8yo. 5a
Bl.f:-$o
K

G*een voorberigt meldt ons, om welke reden deze
Leerrede afzonderlijk in het licht treedt. Zij verdient
het echter, dat fpreekt' van zelve, vooral dewijl ziji
zulk een weltoebereid tegengift is tegen het onbekookte
mengfel van wie weet wat al, waardoor, verhoedde het
niet God! de welftand van Kerk en Staat, zoo wel
als. die van bijzondere, ook, waarlijk vrome zielen, zou
de vergiftigd worden. Gelijk alles( van V A N D E R .
P A L M ons welkom, i s , is het ook deze preek; fchoon
wij haar niet wenfchen weder te vinden in een' vierden
bundel van 'smans Verhandelingen en Redevoeringen,
naar welken, wij begeerig. zijn: zij worde liever andermaal
afzonderlijk uitgegeven!
De gelukkig gekozen tekst, op zijn V A N D E I .
P A L M S behandeld, geeft aanleiding tot vermelding der
voorregten in den tegenwoordigen ftaat des.Vaderlands,
tot onderzoek van de gegrondheid der klagten over het
geen nog ontbreekt aan ons volksgeluk , en tot voorftelling der verpligting, om, dankbaar voor het goede,
het kwade zóó te vergeten, dat onze wandel dat bewijze^,.
Men ziet, dat men hier eene Biddagsrede vindt, zotx
als de behoefte destijds., dat i s , het bejang van Waar/,
beid, Godsdienst en Vaderland, die vordert. Overtuk
§end, zonder overdrijving % is alles voorgedragen msfe
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deftigen ernst en indringende welfprekendheid. Mogt
het gelezen worden, waar het behoort, veler oogen ope
nen en veler harten heiligen! Wij bidden daartoe Gods
zegen, dien wij niet zoo vrijmoedig kunnen bidden over
al het biddagswerk, hoe ook vcrrigt, hetgeen ons zeer
bevreemdde, bl. 8, te lezen, dat V A N D E R P A L M
gedaan heeft.
Over het Biddag - houden, in de dagen des Nieuwen
Verbonds, denken wij anders, dan de Hoogleeraar. Over
de mindere gepastheid des tijds, waarin voorheen Biddag
gehouden werd, dan des dags van Waterloo, denken wij
vooral anders- Er is tegen de ongepastheid der viering
van zulke dagen, tot zulke einden, en vóór de gefchiktheid des tijds , waarin de Biddag plagt in te vallen , nog
al veel te zeggen; fchoon V A N D E R P A L M fchrijft:
„ Toen was de .dag, tot Bededag beftemd, een der onverfchillige dagen , in het fomber jaarfaizoen, naar wille
keur vastgefteld, en waarop de Godsdienflige ftemming
door geenerlei groote herinnering verhoogd werd." —
De aard dezes tijdfchrifts laat echter geene ontwikkeling
onzer gevoelens over dit punt toe, die meer tot kerke
lijke tijdfchriften behoort.
Wat denkt toch elk Christen, wat moet, wat kan hij
denken, wanneer hij zingt, of zij, en eene ganfche ver
gadering, wat wij hier in den tusfchenzang vinden?
„ Och, Heer ! ik ben , ja ! ik ben uw knecht, uw' dienstmaagds zoon." Dit keuren wij zeer af, en waarfchuwen
tegen de overtreding der .Apostolilche les, dat men ook
met het verftand zingen moet, te ernftiger, naarmate een
gezag, als dat van V A N D E R P A L M , hieromtrent onverfchilligheid zoude kunnen bevorderen. Vóór weinigen
tijd zong eens eene ganfche Hervormde (?') Gemeente,
dat zij een lederen zak w a s , die langen tijd in den rook
had gehangen (Pfalm CXIX: 42)! ! ! Arme Gemeente,
en arme Leeraar, die van haar deze betuiging aan God
vorderde! En van onzin is de overgang tot gekheid
zoo fpoedig.

W. N . M U N T I N C ,
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Bijzonderheden uit de tijden der Hervorming, betreffende de daden, lotgevallen, gevoelens, en het karakter
(de karakters?) der Hervormers. Door w . N . M U N T I N G , Predikant te Hoorn. Ilde Stuk. Te Utreeht,
bij J. G . van Ter veen. 1824. In gr. 8vo. XII en
2.66 bl. ƒ 2 - 20.
D e Heer M U N T I N G had z i c h , negen jaren vóór
de verfchijning van dit boek, door de uitgave van
een eerfte ftuk , als- een vlijtig beoefenaar der Kerkelijke
Gefchiedenis, gunftig doen kennen, en heeft zich daardoor , gelijk door andere vruchten zijner pen , den roem,
van een welgepefend en verlicht Kerkleeraar verworven,
van wien men zich verwonderen niag, dat zijne bekwaam-.
heden hem tot geene nog hoogere ftandjrfaats opvoerden.
Dit tweede ftuk dunkt ons niet minder naauwkeurig
en grondig bearbeid dan het eerfte, en meer verfcheidenheid te bevatten. Men plaatfe het veilig bij de meest gefchatte werken,' . de Reformatie betreffende. E r wordt
hier niet weinig lichts verfpreid over, bij anderen, wel
eens onvermeld gelatens of even aangeftipte en toch
zeer belangrijke zaken. Zelfs tot verbetering van verkeerde berigten elders kan het dienen jven,, Jioezeer verfchillende van de Gedenkwaardigheden van j . G . M U L L E R , wat de bearbeiding betreft, het laat zich niettemin onderhoudend lezen. Alleen wenschten wij in den
ftijl wel eens wat meerdere verheffing en ook beknoptheid.
Men vindt hier eéne befchouwing'Vjn- F R A N C I S C ' U S
;

JUNIUS

(FRANCOIS

D U j o N ) in zijne lotgevallen

en dienden, aan de zaak der Hervorming, vooral in de
Nederlanden, bewezen; eene opheldering uit de gefchie»
denis diens tijds yan het oordeel van Z W I N G L I U S o m trent de Wederdoopers; over de pogingen van P E T R U S
M A R T Y R v E R. M 1 L 1 , ten dienfte der Hervorming in
Engeland, en zijn aandeel aan de beroemde godsdienflige
zamenfpraak te Poisfy , waarbij het ons bevreemdt, dat
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de Schrijver het belangrijk werk van S C H L Ö S S E R
niet gebruikt heeft; over L U T H E R ' S en M E L A N C H T o N 's handelwijze ten aanzien van het dubbel huwelijk
v,an p. H I L I P P U S . , Landgraaf van Hes/en; uitermate
belangrijk is dit Hoofdfluk; in een volgend handelt M U N T I N G over de vriendfchappelijke betrekkingen van M E L A N C H T O N ) en andere Protestantfche Godgeleerden ,
met L A E L I U S S O C I N Ü S ; waarna hij, in het laatfte.
Hoofdfluk, L U T H E R in zijn huisfelijkleven befchouwt.
Een aanhangfel, twee brieven van L u T H | a behelzend e , de een aan alle de lieve broeders in C H R I S T U S ,
die in Holland, Braband en Vlaanderen zijn, i Juli)
1 5 2 3 , en de ander aan zijnen vader, kort vóór deszelfs
dood, befluit dit werk, het belang van welks inhoüi
fik terftond befeffen kan, die voor zulke lectuur fmaak
beeft.
Van dat belang onze lezers door een of ander uittrek*
fel te overtuigen, verbiedt ons plaatsgebrek, hetgeen,
ons wel fpijt; maar — er is zoo veel-aan te kondigen l
De waardige Schrijver boude het opk daarom ons ten
goede, dat wij met onze aanprijzing zoo laat komen.
Mogt dit gefchrift, voor den Geleerde, vooral voor
den Theologant, maar ook voor ongeftudeerden zoo
belangrijk als aangenaam, vele lezers bij Roomfchen ea
Onroomfchen, en de Schrijver aanmoediging, lust en
gelegenheid vinden, om aan ons en veler verlangen naar
]bet vervolg fpoedig te voldoen!

Bijbel yoor de Jeugd* Door j . H . V A N D E R P A L M »
XVde Stuk. Te Leyden. bij D . du Mortier e» Zoon.

1826.. In, kl. 8vo. 257 Bl. f 1 * 20.

IVÏet

hetzelfde gevoel van onpartijdige, en voorzigtige
hoogachting, hetwelk ons voor den Heer V A N D E R
P A L M
bezielde, bij de vermelding van het 14de Stuk
yan zijnen Bijbel voor de Jeugd, vatten wij de pen op ,
9m verflag te doen van het onderhavige, behelzende de
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Gefchiedenis van het Rijk van Juda,van den beginne af,
tot op den dood van Jolia.
Wij vinden dan ook hier weder den Ópgeklaarden Schrift
uitlegger , den warmen Godsdienstvriend, den bevalligen
Zedemeester, en den door ftijl en voordragt wegflependen Schrijver. Op meer dan ééne plaats hebben wij zijn
groot vernuft en zijne gelukkige gisfingen bewonderd;
fomwijlen zelfs werden wij ten fterkfte getroffen door de
aandoenlijk - fchoone wijze, waarop bekende gebeurtenis
fen door hem afgefchilderd worden; en dit was bijzonder
het geval bij het verhaal van de krooning van den jongen
Joas, bl. i o o en volgg.
Dewijl echter geen Schrijver, hoe prijzenswaardig o o k ,
z i c h , uit hoofde van de onvolmaaktheid der menfchelijke
natuur , boven alle gebreken verheven kan rekenen , zoo
hebben w i j , ook in dit ftuk, plaatfen gevonden, waarop
wij gegronde aanmerkingen konden maken. Die alle op
te geven, zou den fclujn van vitlust kunnen hebben,
waarvan wij hoogst afkeerig zijn. W y zullen ons dus tot
eenige der voornaamfte bepalen.
Wij beginnen met eene algemeene aanmerking; zij is
deze: Offchoon de Schrijver ifteer dan eens doet blijken ,
dat hij, bij het bijzonder Godsbfftuür in de lotgevallen
van Israël en Juda, geenszins de werking van natuurlijke
oorzaken wil uitgefloten hebben , hadden w i j , toch, wel
gewenscht, dat h i j , in het begin van dit ftuk, zijnen
lezer opmerkzaam gemaakt had op de meerdere duurzaam
heid van het Rijk van Juda boven dat van Israël, en daar
van de natuurlijke oorzaken had opgegeven. T r o u w e n s ,
het Rijk van Israël was veel grooter van omvang en tal
rijker van onderdanen, dan dat van Juda, en echter heeft
het veel korter geduurd.. Van dit merkwaardig verfchijnfel, n u , kan men genoegzame reden vinden in het regtvaardig Godsbeftuur van die beide volken. D a n , wan
neer men opmerkt, hoe het Rijk van Israël, in de wan
kelbaarheid der Koninklijke waardigheid, in de hieruit
voortfpruitende binnenlandfche beroerten, e n , vooral, in
den yreemden, door publiek gezag gevestigden eerdienst, de

zaden aankweekte van een' fpoediger ondergang; wanneer
men opmerkt, dat, in het Rijk van Juda, niet alleen de kroon
in een en hetzelfde gedacht van David bleef, maar vooral ook de zuivere Godsdienst bewaard, en deze, hoe
zeer meermalen verwaarloosd, evenwel van tijd tot tijd
zoodanig herftéld werd, dat dezelve nieuwe kracht aan
het ftaatsgebouw gaf, en het volk op nieuw door een' vasten band vereenigde; wanneer men, eindelijk, opmerkt,
dat datzelfde Rijk , in deszelfs inwendigen toeftand, zoodanig van tijd tot tijd verergerde, dat deszelfs ondergang
ook onvermijdelijk werd: dan gevoelt men het regtmatige van die Godsregering, welke de beide Rijken, het
eene vroeger, het andere later, door de natuurlijke gevolgen van derzelver verkeerde zeden ftrafte; dan ziet
men, waarom het Israëlitifche Rijk eerder onderging dan
het Rijk van Juda, hoezeer dit kleiner van omvang was. —
Zoodanige opmerkingen zijn, vooral in onze dagenen
voor ;dè jeugd zelve, zeer gepast. D a n , mogelijk is de
Schrijver voornemens, iets van dien aard in het volgende
ftuk op te merken, bij de befchouwing van den ondergang van Juda's Rijk.
, Onze tweede aanmerking i s , dat de Heer V A N D E R
P A L M fomtijds, door de vlugheid van zijn genie vervoerd, wat te veel modernizeert, en aloude Joodfche inftellingen met onze hedendaagfche vermengt, of althans
aan dezelve zoodanige nieuwe benamingen geeft, die veelJigt verwarring kunnen veroorzaken. Onder de lofwaardige inftellingen van Koning Jofafat was b. v. deze, dat
hij zorgde voor 's volks onderwijs door de Leviten, aan
wie deze taak bij de Mozaïfche wet was opgedragen. Volgens 2 Chron. X V I : 7—9 zond hij eenigen van de voornaam ften des volks met een genoegzaam -aantal Leviten ,
die het volk in de Mozaïfche wet moesten onderwijzen.
Dan, de Heer V A N D E R P A L M maakt hiervan, bl.
5 9 , fcholen, die in alle de fteden van Juda opgerigt werden, en van de geleerdfte Leviten eene Commisfie, van
welke men dus natuurlijk eene Schoolcommisfie zou maken , gelijk aan die in onze dagen en in ons land plaats

hebben. Scholen, zoo als de onze zijn, hebben de oude Hebreërs nooit gehad.
Eindelijk merken wij o p , dat die duidelijkheid, die
den ftijl van onzen V A N D E R Ï A I M anders zoo zeer
eigen i s , hier wel eens gemist wordt; e n , hoe zeldzaam dit ook zijn moge, is het evenwel een gebrek in
eenen Schrijver, wiens ftijl, met reden, tot een voorbeeld
wordt gefield. Ééne plaats zullen wij opgeven, waarvan wij — en het is een Bijbel voor de Jeugd — eerst
na herhaalde lezing den zin vatteden. Na gezegd te hebben : „ Wat wij voor deugd en pligt opofferen, dat
achte niemand voor verloren; maar hij befchouwe het
als op woeker uitgezet, om het op duizenderlei wijzen
met groote overwinst weder te ontvangen," laat hij
terflond volgen: Niet altijd, en zelfs niet doorgaans^
om juist dat zelfde terug te krijgen, waarvan men
zich ter liefde en uit gehoorzaamheid aan God beroofd had; maar dikwijls in "andere, nog-grooter en
onmisbaarder zegeningen, wier genot tot het geluk on*
zes aardfchen levens behoort; en eenmaal zeker in zulke
vergeldingen, waartegen alle aardsch bezit niet kan opwegen. De confiructie van dezen ganfchen volzin komt
ons althans droef en onvolkomen voor.

Algemeene Schets der Technologie, of Aanleiding tot eene
•wetenfchappelijke kennis en beoordeeling van die Kunjlen, Fabrijken, Manufacturen en Handwerken, welke
met de Landhuishouding en de Staatkunde in denaauwfte betrekking jlaan,enz. Door s. F . H E R M B S T Ï D T .
Uit het Hoogduitsch vertaald, onder opzigt en met
Aammerkingcn van j . A . U I L K E'N S. II Deelen.
Te Amfterdam, bij de Gebroeders van Arum. 1825.
In gr. 8VÖ. Te'zamen LV en 746 bl. f 9 - :
O n d e r de praktifche natuurkundige wetenfchappen,
waarmede wij diegene bedoelen, die op den mensch en
zijne aardfche levensbehoeften toegepast zijn, bekleedt
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de Technologie, de wetenfchappelijke kennis derkunftett»
eenen zeer gewigtigen rang. Zij is echter eerst later*
eene wetenfchap geworden, nadat zij lang een zamenraapfel van werktuigelijke navolgingen en overleveringen ge-,
weest was. Thans vooral wordt zij dagelijks rijker en
uitgebreider,, wint dagelijks in gewigt en n u t , nu de
Scheikunde, welke zoo lang beneden den toeftand- der,
overige.natuurkundige wetenfchappen wa.s teruggebleven,
meer en meer toeneemt in juistheid, in naauwkeurigheid, en in menigvuldige, te voren naauwelijks denkbare, toepasfing, en het oogenblik niet meer. ver af
fchijnt te zijn, dat zij het punt bereikt heeft, waarop,
zij wel verdere uitbreiding, maar geene gewigtige veranderingen of verbeteringen behoeven zal. —r In dezen tijd,
was, het dan ook, bijzonder voor ons Vaderland, belangrijk, met den tegenwoordigen wetenfchappelijken toeftand. van de Technologie naauwkeurig bekend te worden , en hierin, terwijl onze naburen ons luisterrijk
voorgaan, niet achterlijk te blijven. Ge^en onbevooroordeelde -— en elk echt beminnaar van zijn Vaderland be^,
hoort nooit bevooroordeeld te wezen — z a l , aan den
eenen kant, de onkunde ontkennen, waarin velen onzer»
landgenooten, aan. oude gewoonten gehecht, aangaande,
het theoretifche gedeelte van hun beroep verkeeren, o f ,
aan de andere zijde, het belang in twijfel trekken, hetgeen voor individuen zoo w e l , als voor den geheelen
ftaat, uit eene meer algemeen verbreide wetenfchappelijke kennis, en derzelver voorzigtige toepasfing op kunften en fabrijken, moet voortvloeijen. En wie zou dan
den werkzamen, thans van zijnen arbeid rustenden, maar
in Nederlands herinnering Heeds voortlevenden U I L K E K S
niet zegenen, die ons vroeger reeds zijn Technologisch
Handboek, waarvan de Maatfchappij Tot Nut van 't 4b
gemeen hem de bearbeiding had opgedragen, gefchonken
heeft, en nu nog onlangs, als den laatften arbeid van
zijn aan. het nut en de verlichting van anderen toegewijd
leven, de herziening der vertaling van dit werk vm,
H E R M B S T Ï D T op zich namV
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•kei. zou derhalve ongaarne zien, dat men de ver
traging zijner aankondiging van dit nuttige werk aan
eenige andere reden toefchreef, dan aan belemmerende
werkzaamheden, die hetn vroeger het lezen van hetzelve
deden uitdeden. Hij twijfelt ook niet» of het boek is
reeds in veler handen, en ftitht reeds aanvankelijk nut.
Eene eigenlijke beoordeeling van het werk zelve ver
wachte men dus niet} zij zou ongepast en ontijdig zijn;—
Wat de vertaling betreft, deze verdient evenzeer als de
uitwendige uitvoering allen lof. Drukfouten hebben wij
er bijna niet in aangetroffen, behalve twee zinderende,
die wel eene verbetering behoefden. In het Ilde D e e l ,
bl. 6°Q, lezen wij: „ De hitte van eenen goed geflookten oven kan omrent aan 48graad F A H R E N H E I T
gelijk zijn; en bl. 2 9 9 : In het jaar 1697 werd de Ta
baksteelt in 't Markgraaffchap Brandenburg doof twee
Joden begonnen, doch eerst in het jaar 1681 tot /land
gebragt. Iedereen ziet, dat hier in de getallen een misflag begaan is. — Wat het werk zelve betreft, bij de
menigvuldige onderwerpen kon het wel niet anders, of
niet alles is even uitvoerig behandeld. Soms, echter,
hindert de beknoptheid, 200 het ons voorkomt, wel eens
aan de duidelijkheid; en in het geheel zijn de Duitfche
trant van behatldeling, de verdeeling in § § , de aanha
lingen en aanteekeningen meer gefchikt voor eene hand
leiding bij het geven van onderwijs, dan om den lezer,
die zelve onderrigt begeert, eenvoudig en klaar te onder»
rigten. W ij althans kunnen daaraan nog niet gewennen,
en zouden, foms wel vragen; waartoe dient eene fchrale
opgave van zaken en boeken, die het helder uiteenzetten
van de hoofdzaak verhindert, door de plaats daartoe
weg te nemen ? Somtijds zijn de bijvoegfels ook weinig
beduidend, zoo als b. v. § 28. (Ide D . bl. 9 ) : „ De
benaming van handwerk en handwerksman is .afkomdig
van het woord werken, d. i. arbeiden. Daarop zijn ge
grond de algemeen gebruikelijke uitdrukkingen van werk
meester , als ook werkplaats, werktafel enz." en %
503 a) (Ilde D . bl. 6 4 ) : „ Diegene, welke het brood7
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bakken naar geleerde regelen voor eigene rekening verrigt, wordt bakker genoemd. Deszelfs medehelpers of
gezellen dragen den naam van bakkersjongens, of ook
bakkersknechts," Dergelijke aanteekeningen vindt men
meer; en uit dit alles blijkt de in Duitschland dikwijls
zoo fierk uitkomende zucht, om toch niets te vergeten ,
en om volledig te z i j n » D p c h deze aanmerkingen zijn
niet alleen op, dit werk van H E R M B S T - Ü D T , maar op
zeer vele andere Duitfche Leer- en Handboeken toepasfelijk. Voor het overige verdient het werk alle aanprijzing , en zou die ook van ons ontvangen , zoo de bekende naam van den in dit vak zoo zeer uitmuntenden
Schrijver die niet overbodig maakte. • Mogt de Technologie ook eenmaal eene nationale wetenfchap worden, en
Nederland, vroeger of later, een vaderlandsch Handboek
van dezelve bezitten, meer volgens den Nederlandfehen
fchrtjftrant ingerigt! Zoo lang deze vrome wensch onvervuld blijft, zullen wij ons ook hierin met vreemde
leerboeken moeten behelpen.

Receptboek voor Genees- en Heelkundigen. Door c . V A N
E L D I K , Doctor in de Genees- en Verloskunde, Stads
Geneesheer te Nijmegen, enz. Te Nijmegen, bij J .
F. Thieme. 1 8 2 5 . In gr. izmo. 4 1 6 Bl. Bij Inteek.
ƒ 2-80.
D i t Receptboek verfchijnt in de wereld met de aanbeveling eener welgeflaagde Inteekening. De Heer V A N
E L D I K acht deszelfs uitgave genoegzaam geregtvaardigd
door verfchillende buitenlandfche zoo w e l , als vroegere
vaderlandfche werken van gelijkfoortigen aard, en door
het geheel ontbreken van een dergelijk werk, ingerigt
naar de bij ons ingevoerde Pharmacopcea, en naar den
tegenwoordigen ftand onzer wetenfchap. Bij Recenfent
hebben deze redenen minder klem; e n , als men zich naar
het voorbeeld van buitenlanders, vooral Duitfchers ,
voegen moest, hoeveel boeken kunnen en moeten er
dan nog niet gc!'chreven worden! 't Is niet'de vraag,

C. V A N E L D I K ,
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vat anderen gedaan hebben, maar o f zij vel gedaan heb
ben; en hieraan twijfelen wij,met betrekking totdit punt.
Immers zulke Receptboeken zijn meest gefchikt, om
geen Medici, maar receptfchrijvers, routiniers te vor
men , wier getal waarlijk niet behoeft vergroot te wor
den; zij berusten op een geheel verkeerd inzigt in den
waren aard der kunst. D a n , wij kunnen ons in die zaak
niet dieper inlaten, omdat wij geene verhandeling fchrij
ven, en laten ieder, die zulks verkiest, vrij, zich van dit
boek te bedienen; terwijl wij voor ons beter achten,
aan het bed onzer lijders het recept te fchrijven, naar
hunnen individuélentoeftand berekend eningerigt-

Confultatleve Memorie, betrekkelijk een, godsdienftig &t
ftaat kundig Systema, jli'ekkende tot omverwerping van
Godsdienst, Maatfchappij en Troon, door den Graaf
D E M O N T L O S I E R . Te 'Delft bij de Wed. J . Allart.
1826.
In gr. 8vo. XII en 27a bl. f 2 - 5 0 .
O n d e r de menigvuldige worftelingen in het ftaatkundige en godsdienflige, welke onzen tijd zöo bijzonder
kenfehetfen, verdient de worfteling der Jezuiten tegen
alles, wat verlichting, godsdienflige verdraagzaamheid en
vrijheid mag heeten, eene zeer gewigtige plaats. Men
dacht, dat deze Orde, die reeds door de Franfche Parle
menten in de laatfle jaren der zestiende E e u w , en door
de onverbiddelijke hand van P A S C A L in de zeventien
d e , zoo zeer in hare naaktheid was ten toon gefield,
zich althans in de negentiende E e u w , nadat een uitmun
tende' Paus G A N G A N E L L I haar afgefchaft had, niet
weder zou hebben kunnen herftellen. Men heeft zich
echter bedrogen. De Orde >V herfteld, en zij werkt —
werkt met eene vernieuwde, dubbele kracht, alsof zij
de jaren, die door hare affchaffing voor haar onvruchtbaar
waren verftreken, weder inhalen wilde. Reeds verfpreidt
zij haar vergif in het Roomfche Zwitferland. In Spanje,
waaruit, ten tijde der Conftitutie , geheele fcheepsladingen
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Jezüiten gebannen werden, hebben zij z i c h , federtde nieuwe rampen van dat Koningrijk, op nieuw gevestigd. Maar
hunne gröotfte hoop fchijnt op Frankrijk gegrond. Hier^
waar door hunne listen en lagen reeds een U Ë N D K I K III
en H E N D R I K IV vermoord zijn, hier is hun invloed
het fterksti Wij ontmoeten gedurig in de nieuwspapieren
bewijzen van den invloed dier Orde op het Ministerie,
hetwelk haar in het eerst als hulptroepen tegen de Liberalen, of vrienden der wettige, cOnftitütionele orde van
zaken, gebruikte j tot dat de Jezuiten zelve hunne befehermheeren over het hoofd dreigden te groe'rjen, die
dezelve thans wel misfehieh zouden willen, maar niet
kunnen verwijderen, en al bevend hun beftaan erkennen.
Maar het zijn niet enkel de jezuiten,
het zijn ook de
(gelijk mën dacht) verouderde ftellmgen van het oribe-"
paalde gezag des Hofs van Rome, zelfs in trjdelrjke zaken, het Ultramontanismus genoemd j die tegenwoordig
in Frankrijk bij een gedeelte der Geestelijkheid veld winnen , en, gelijk zoo vele Hellingen uit de Middeleeuwen ,
welke men voor vernietigd hield, tot fchrik van eiken'
vriend der vorderingen van het Menschdom, herleven.De geheele Roomfche Geestelijkheid, althans het meerendeel derzeive, matigt zich tevens een verfchrikkelijk gezag aan, betwelk den Burgerftand zoo w e l , als den A d e l ,
weder, gelijk vóór zes Eeuwen, dreigt te verflinden, en
naar ziel en ligchaam in flavernij te dompelen. De gezamenlijke werking dezer ligchamen fchijnt als ïn een
brandpunt vereenigd te worden in een geheimzinnig befturend Genootfchap, hetwelk den naam der Congregatie voert.
Zulk eene vereeniging tot herftelling van het Rijk der
Duisternis moest de aandacht der vrienden van bet oude
zoo w e l , als die van het nieuwe, tot zich trekken.
Want ook Frankrijkt vroegere Koningen hadden lang
moeten worftelen tegen de geestelijke zucht tot Alleenheerfchappij, en men kent den ftrijd der Franfche Koningen
P H I L I P S I , P H I L I P S III, H E N D R I K I V , en zelfs

van L O D E W I J K X I V , t e g e n de aanmatigingen derPausfen. Het is dus geenszins te verwonderen, dat ook eea

fc-elmeenehd eh hartelijk Koningsgezinde van dên ouden
ftempel, de Graaf D E M O N T L O S I E R , zich in dit
ópzigt bij de zoogenoemde Liberalen voegt, om het veeU
hoofdige Monfter, dat Frankrijk zoo w e l , als de tijdelijke magt zijner Koningen, dreigf, te beftrijden. Hij
rigt zijn ftuk in als eene regtsgeleerde
Memorie,gefchikt
dm tot grondffag eener regterlijke aanklagt tegen de bo«
véngenoemde Genootfchappen te ftrékken, die federt ook ,
zoo als wij onlangs vernamen, werkelijk plaats heeft
gehad.
De inrigting van het boekje is de volgende. Eerst
wórde er over de reeds genoemde Congregatie, dan over
de Jezuiten,
het Ultramontanismüs, en den geest van
Hanmatiging bij de Priesters gehandeld, onder deze'
daadzaken hebben ons" de volgende bijzonder getroffen.
Reeds m i f j ö j erkende de Godgeleerde Faculteit dér Hoogefchool van Parijs, o f de zoogenaamde Sorbonne, alle
de {tellingen, dié federt als hoofdgronden der Gallicaan.
fche Kerk en' harer vrijheden tegen het Hóf van Rome
erkend zijn. Déze gronden werden in' de Nationale Synode van 1682 door dê Franfche Bisfchoppen algemeen
aangenomen, en als beginfelen der GallicaanfcHe, Kerk
vastgJéftèld. Maar L O D E W I J K XIV i, in zijnen ouderdom
door eené fchijnheilige bijzit ( M A'I N T É N 0 N ) en dooE
êenen Jezititfchen biechtvader (P. L A C H A I S E ) geregeerd, fchrijft den Paus eenen brief van onderwerping, ert
belooft van de gemelde verklaring, eri daarmede van de
vrijheid' der Kerke, de handen te zullen aftrekken. Doelt
ónder L O D E W I J K X V doet de Regering weder alle hare,
regten gelden, en vernietigt in Frankrijk de Jczuitenórde, in weerwil van den toen regerenden Paus (c L E iiÊ N S
De Omwenteling fchijnt de Paufelijke magt
geheel en al te zullen vernietigen; doch ziet! een Overweldiger , het kind dier Omwenteling, voelt zich inwendig geprangd door de' zelfbewustheid zijner onwettig»
Beid, eli grijpt het finds Eeuwen afgefletene werktuig 4
den Paus , aan , om voor het minst eenen fchijn van regtliiatigheid aaii zijne overweldiging bij te zetten. Hij laat
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hem kramen, en een gebed voor de Confuls
in plaats van voor den Koning; erken
nende d u s , dar de Paus de magt heeft, om den Fran
fchen voor te fchrijven , voor. wien zij al of niet moeten
bidden, dat i s : wien zij al of niet moeten gehoorzamen.
N A P O L E O N was echter verre verwijderd van in de
praktijk eene magt te erkennen, welke hij in een oogenblik van- verlegenheid huldigde. De Paus had nooit zoo
weinig invloed in Frankrijk,
als onder de Regering
van den door hem gekroonden Overheerfcher. Daarente
gen kropen de B O U R B O N S , reeds van den aanvang hunner
berftelde Regering, voor den Roomfchen Opperpriester,
en duldden lijdelijk de verbreiding van Hellingen, zoo ho
nend voor het tijdelijke g e z a g , als onrustbarend voor
het regerende H u i s , hetwelk zich had behooren ta her
inneren , dat de Heilige Vader deszelfs Regten aan zijne
veiligheid opgeofferd, e n , ten trots der zoogenaamde le
gitimiteit , een' foldaat van fortuin tot Keizer gekroond
had. Maar dijj is het niet alles. De Priesters zijn niet
enkel heerschzuchtig en gevaarlijk ten behoeve van hun
buitenlandsch Opperhoofd; zij zijn het ook voor zichzelve. Hun gildegeest (esprit de corps) roept meermalen te
hunnen behoeve het tijdelijke zwaard in. Dit deden zij
niet enkel in duistere Eeuwen; maar zelfs de groote,
onverdraagzame en vervolgzieke B O S S U E T leert, dat de
Kerk zich van de Koningen en Keizers bedienen kan; dat
hunne magt de Bisfchoppen onder/leunen moet; dat het Ko
ninklijke zwaard zich met het Geestelijke moet vereenigen;
dat geftrenge kastijdingen , waarin de Koninklijke magt de
Kerk nooit verzaken zal, aan de menfchen moeten leeren ,
dat de woorden der Bisfchoppen die van J E Z U S C H R I S 
T U S zifn Hl Welk eene gruwelijke, antichristelijke leer !
Het is waar, de tegenwoordige Franfche Geestelijkheid
durft nog niet zoo regtftreeks van vervolging der
anders
denkenden
fpreken; maar zij wendt het over een' anderen
boeg. Eerst zoekt zij hare oude magt, -haren gewezen'
invloed, en hare rijke, onafhankelijke grondbezittingen
terug te bekomen, om , aldus boven menfchelijke behoefzich
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ten en afhankelijkheid van het Ministerie verheven , hun
ne banblikfems uit die hoogte veilig te kunnen flingeren.
De doortrapte F R A Y S S I N O U S , Bisfchop van Hermo.
polis, wil hier echter langzaam en, met beleid te werk
gaan; maar driftigen, gelijk L E M E N NA I S , misfchien
meer ter goeder trouwe, hoewel erger dweepers, verlan
gen , de zaak, zonder opzigt op de omftandigheden-, door
te zetten.
Na aldus de daadzaken te hebben voorgefteld, waaruit
het beftaan des gevaars blijkt, gaat de Schrijver tot de
uiteenzetting dier gevaren zelve bver. Hij toont aan, dat
eene Congregatie, reeds uit 48,000 leden beftaande, eene
Orde als die der Jezuiten, zoo bevlekt met het bloed der
Koningen, door haar vermoord, eene leer,welke nevens
den Koning nog eenen uitheemfchen Priester, als verte*
genwoordjger der Godheid, op den troon zet, en eene
Priesterfchap, die niets dan vervolging ademt, en dezel
ve zekerlijk, zoodra zij flechts de magt in handen heeft ,
zal te werk ftellen, — dat zulk eene orde van zaken den
Staat binnen kort met volflagene ojnkeering dreigt. Het
opfchrift der volgende Hoofdftukken is een weinig duister:
Plan van verdediging voor het Systema, en wederlegging
van hetzelve. Dit plan van verdediging, namelijk, (de be
kende gronden, om het door de Omwenteling omverre
geworpene te herftellen, bevattende) vult nog geene twee
bladzijden, en de wederlegging niet veel minder dan hon
derd. Men kan niet ontkennen, dat dit gedeelte vrij ge
rekt is; dat veel van het daarin gezegde flechts in her
halingen beftaat, en dat de Godgeleerdheid van den Graaf,
hoewel verfcheidene goede, ja voortreffelijke aanmerkin
gen bevattende, over 't algemeen niet diep genoeg gaat.
Zoo maakt de man b. v. eene onderfcheiding tusfchen
het Christelijke en het vrome leven: tot het eerfte rekent
hij de gewone levenswijze der meeste Christenen; tot het
tweede de meer bijzondere Godsdienstpligten, die het
ernftige Christendom voorfchrijft. Hij vindt dat Christe
lijke en dit vrome leven wezenlijk verfchillend. Dit kan
flechts uit eene miskenning van den geest des Christen-
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doms voortkomen, hetwelk een dienst van God in geës'f
en waarheid i s , aan alle menfehen zonder onderfcheicf
voorgefchreven , en niet gebonden, noch aan uiterlijke
kerkplegtigheden , noch aan zoogenaamde vrome bevindingen, die met werkdadig e liefde tot God en den Naasten,
met Evangelifche deugd in geen verband ftaan, en maaf
al te dikwerf voedfel geven aan verdoeming van anderen, geheime zelfverheffing en geestelijken hoogmoed,Maar hoe gevaarlijk, en tevens hóe ongegrond,- een'
fcheidsmuur, een wezenlijk onderfcheid tusfchen Christendom en vroomheid te ftellen! Doch dit is minder aan
onzen goeden Graaf, dan aan de misbruiken zijner Kerke
te wijten, door hare Geestelijkheid voortgeplant,• d i e ,
op de wijze der Fharizeërs, de menfehen aan een ondragelijk juk van plegtigheden, onthoudingen en bHnde onderwerping aan- de Schriftgeleerden vastklinken. „ Ik
y, heb verfcheidene fteden waargenomen , " zegt onze
Schrijver, „ ten tijde dat aldaar misfièn waren. Zoodra'
„ de misfie wordt aangekondigd, iluit men de fehouw„ burgen; de vastendagen, de onthoudingen, de qua„ tertempers, de vigifiën, de advent, de groote vaste
„ worden gelVrengelijk nagekomen, en niet flechts de
„ voorgefehrevene kastijdingen, maar ook die bijzonde?
„ tot het vrome leven behooren, worden nu in zwang
„ gebragt. De Priesters noemen dit Zedeleer. Deze houdt
„ zich ftaande gedurende den tijd der misfie, zelfs nog
„ eenigen tijd daarna; allengs echter wordt dit alles na„ gelaten'-, en alsdan is de ftad verloren ; want, terwijl de
„ zedeleer der Kerkgebruiken vervliegt met de ware Ze„ deleer, met welke men haar onvoorzigtig in- verband
„ beeft gefteld, blijft van beide niets overig." Den te-'
genWoordigen Koning van Frankrijk zegt onze Schrijver } wegens zijne blinde verkleefdheid aan de Geestelijkheid, zeer bittere waarheden, (bl. 2 0 1 — 2 1 8 ) die, hoewel op den eerbiedigden toon uitgefproken, genoegzaam
doen zien, dat K A R E L X zich door het blinde navolgen- van zijne geestelijke zielzorgers een onbegrijpelijk nadeel doet.

Het Hot , de middelen bevattende, om,het Systema te
foeftrijden en tegen te gaan, is mede vrij gerekt, en voor
Nederlandfche lezers min belangrijk , daar het. veelal loopt
over gefchilpunten der oude Franfche wetgeving. Deflotfom is deze: De geestelijke magt in Frankrijk, vooral
de Congregatie en de Jezuiten, hebben eenen aariflag
tegen de beftaande wetten, Regeringsvorm en de rust
van Frankrijk gemaakt, dien men zamenzwering zou.
kunnen noemen, en zijn deswege in Regten aanfprakeïijk. Het publieke Ministerie heeft regt, hen deswege
aan té klagen.
Ziet daar den hoofdzakelrjken inhoud van dit merkwaardig gefchrift. N o g eens : in den mond van eenen Roomschgezinde niet alleen, maar ook van eenen vriend der Koninklijke Regering en van den ouden Regeringsvorm,
is deze taal vooral ten hoogfte gewigtig. Zij doet z i e n ,
hoezeer de Jezuiten,
de Congregatie, de invloed der
Priesters en van den Paus op tijdelijke zaken, kortom alles , wat men gewoon is papèrij te noemen, in Frankrijk gehaat is. Zouden de Heer D E V I L L È L E en zijne
ambrgenooten dan volftrekt de ondervinding niet willen
of kunnen raadplegen? Zouden zij de Gefchiedenis van
het Huis S T U A R T , federt deszelfs herftelling in 1660 ,
tot op de grootp, duurzame Omwenteling in 1 6 8 8 , niet
kennen ; eene Gefchiedenis, die zoo vele overeenkomst
beeft met die van het latere Huis van B O U R B O N ? . Ook
de S T U A R T S waren eene Omwenteling, uit ftaatkundige en godsdienftige dweeperij ontdaan, te boven gekomen ; hun troon fcheen onwankelbaar gevestigd; maar
zij beleedigden de Natie, door het Pausdom in deszelfs
afzigtigfte gedaante, door middel der Jezuiten, te willen herftellen, en vielen thans door eenen algemeenen opftand van alle partijen. Mogt K A R E L X (dit hopen wij
van harte voor de rust van Europa) nog in tijds beden*
ken , wat tot zijnen vrede dient, om niet het lot van;
j A K. 0 B II te ondergaan ! Reeds is de verbittering tegen,
zijn Ministerie bij negen tienden des Volks, hetwelk eer%
afgrijzen heeft van alle;,., wat naar -Vltrammaanfafj
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lingen zweemt, ten top geklommen. Nog één flap, en
deze afkeer breekt uit in dadelijkheden!
Gelukkig het land, waar de belangen en wenfehen en
werkzaamheden en pogingen van den Regent fteeds in
overeenflemming zijn met die der Natie en harer belangen! Gelukkig ons

Nederland!

Roomfche Feest- en Heilige dagen, of de verbijstering van het
menfchelijk verjland. (Zijnde een vervolg op de Galerij van
Roomfche Beelden.) Boor j . c. s w A V I N G . Met Platen.
Te Dordrecht, bij Blusfé en van Braam. 1825. In gr. Svo.
XPI en 399 bl. f
60.
De,
op den titel genoemde, Galerij is door ons, op haar*
tijd, beoordeeld ,eik, het gegeven verflag raadplegende, leert
men ook van dit boek den aard en de iïrekking kennen. De
Schrijver heeft, door die Galerij te bouwen, zich heel wat
onaangenaams op den hals gehaald: evenwel tegenfpraak,met
bewijzen geftaafd, is er niet op gekomen. Nu, het éénige
wapen van ontmaskerd vooroordeel en bijgeloof was en zal
wet blijven, fchelden, vervloeken, en, heefc het de haiiden
ruim, vervolgen. De Schrijver ftoort zich daar ook weinig
aan, gevende van dit zijn doen, en van zijn voortgaan, in
zijn Voorberigt, voor ons voldoende redenen.
Men krijgt hier eene gedeeltelijke befchrijving van de
Feest-' en Heilige dagen: gedeeltelijke, zeggen wij; want alleen die der twee eerfte maanden van het jaar komen hier
voor. Of S W A V I N G plan heeft, om die der overige maanden ook te geven, is ons niet gebleken. Wij voor ons mogen het wel lijden. Dit zal toch , bij het vermijden van herhalingen, beknopter kunnen afloopen. Er is hier ook een
aantal van 50 bladzijden moeten befteed worden aan den Zondag, zoo als die bij de Roomfchen gevierd wordt.
Men moet den Schrijver danken voor de naauwkeurigheid,
waarmede bij ons de zaken leert kennen, en voor de juistheid zijner befchrijvingen, en zal niet nalaten, zich te verwonderen over zijne zaakkennis en aangewende nafporingen.
Minder, ongelijk minder eenzelvig, dan het wel eens op die
Beeldengalerij was, zal men het hier vinden, of liever alle
eentoonigheid is zorgvuldig verhoed.
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Sommigen zullen meenen, dat s W A V I N G

nog grootere be

knoptheid had behooren in acht te nemen, door uitweidingen
weg te l a t e n , zoo als over de befnijdenis, wat derzelver g e 
bruik

bij

onderfcheidene

volken betreft, waarover wij hier

veel wetenswaardigs, bijeenvinden; en wij willen het niet g e 
heel ontkennen, dat de Schrijver in de befchouwing van den
ijlen

Januarij nog al wat bad kunnen

het

wel

lezen

wilden.

weglaten, hoezeer wij

Minder gegrond

komt

ons de aan

merking v o o r , die wij wel eens op dit werk hoorden maken,
dat er te veel in voorkomt, wat tot de jeugd der oude moe»
d e r , tot den ouden tijd van de Roomfche kerk behoort. Men
leert

intusfchen zóó niet weinig,

weten

dat de geheele wereld wel

m o g t j het beftaande kwaad wordt zóó in deszelfs af

komst aangewezen

en in den wortel aangetast, en het ziet

e r , over het geheel,

met den afkeer van het oude bijgeloof

e z v . ezv. in de Roomfche kerk waarlijk nog zoo voordeelig
niet uit.
Men

zij

vooral opmerkzaam op hetgeen de Schrijver zegt

in zijn Voorberigt, bl. X I I I , dm eene andere bedenking voor
te komen,

d a t , namelijk, zijne pen de jeugd, de fekfe, de

Nederlandfche deftigheid te weinig ontzien heeft.
eegt^ s W A V I N G ,
onkieschheid,

„ als i k ,

„ Maar,'*

uit vrees voor verdenking van

daadzaken had verzwegen, die mogelijk, om

dezelfde reden,van eeuw tot eeuw blijven beftaan,dan ware
het immers beter geweest niets gezegd te hebben." Voorts is
het niet "zijne p e n ,
zoo

onwelvoegelijk

maar die der Roomfche Kerkvaders, die
is; en hoe beestachtiger, hoe Godslas-

terlijker die i s , des te omzigtiger wachtte zich s W A V I N G ,
om er iets van zijne vinding bij te doen.
Wij laten het den lezer o v e r ,
dit werk, lagchen,
van

drieën

Doch,

of hij , bij het gebruik van

of zich bedroeven of ergeren wil.

doet hij

zeker,

wat hij k i e z e ,

Een

of nu het e e n , dan het ander,

het is heilzaam, vooral zoo de lezer

Roomsch is. Mag die dit boek maar lezen; dat i s

;

mag h i j ,

terwijl de zon fchijnt, de luiken wei opendoen?
Niet

minder dan in het vorige is in dit werk de toon erg

•farcastisch, en zeer fcherp

de ernst en de fpot.

Beleedigt

d a t , men wederlegge d a n , en b e w i j z e , dat al wat de Schrij
ver,

bl.

134—137,

onder anderen,

gaarne affchreven, een
beteekent!

Maar,

wie zal z i c h ,

zegt,

en dat wij zoo

beroep op de waarheid i s ,

dat niets

hiervan zal men zich wel wachten.

na liet lezen van dit w e r k ,

En

nog verwonderen

00

J. 0.

SWA V I N G ,

ROOMSCHE

FEEST-

E N HEILIGE

DAGEN»

over de vergisfing van den grooten Zeereiziger V A S C O D E
b A M A , op zijnen togt naar den Zamorin vm Calicut, in een!
Jieidenfchen

Afgodstempel met zijne togtgenooten de heilige

Maagd en de Heiligen

aanroepende,

eene Christelijke kerk te zijn?

dewijl men meende in

„ Vanwaar," vraagt $ W A -

V I N G , „ d e z e vergisfing, dan vandaar, dat de namen

flechts,

iiiet de zaken, veranderd zijn?'!
Wij

hopen,

eh werken er gaarne toe mede,

dat dït boek

(méc zijné uitflaande Caricatuurplaat, waarbij, in gevalle van
een! tweeden

druk, de bladzijden, waarop gedoeld wordt,

mógen aangehaald
Het

zijn) vele, zeer vele lezers vinden moge.

is maar waar, dat-de behoefte des tijds gebiedend vor-

d e r t , dat 'men de zaken noeme, z o o als ze zijn.

Daarenbo-

ven f de rijkdom van inhoud, het onderhoudende der lezing,
de veelvuldige leering, het zedelijk nut ter opwekking vooral van dankbaarheid voor onze Nederlandfche voorregten, ei)
wat

wij daar meer konden bijvoegen, aan dit boek verbon-

d e n , pqjsc 'het aan allen aan, die lezen kunnen en durven.
D e ftempel der waarheid is er op gedrukt.

Theagenes en Chariclea. Uit het Criehch, door Mr J . B R U Ï N ,
In 11 Deelen. Te Amflerdam, bij P. Meijer Warnars. 1 8 2 5 .
In gr, ivo. Te zamen XVI, 4 8 5 bl. f 5 - 4 0 .

Dit

werk is een zeldzaam verfchijnfel in onze

taal, en

ver-

d i e n t , i n méér dan é é n o p z ï g t , d é belangftelling van den G e leerde
oud

Zoo w e l , als van den Letterminnaar.

Het is uit h e t

Grieksch overgezet, en prijst zich reeds daardoor aau

bij

a l l e n , die zülken arbeid naar waa/de weten te fchatten;

het

geeft

man;

ons eene

proeve Van een! ouden Griekfchen R ó .

en'voor wien der tallooze lezers van

R I C H A R D S O N

eh

w.

S C O T T

De geachte Vertaler geeft,
berigt,
Zijne

opening

krachten

C E R V A N T E S ,

zou dit niet van belang zijn ?

in een welgefchreven

Voor-

van de redenen, die hem hebben bewogen,
aan d e overbrenging van dit werk t a beproe-

v e n ; waarop hij een naauwkeurig verflag laat volgen van d e n
eigenlijken

oorfprong

der zoogenaamde Romans, en van d e

fchriften, welke in de Oudheid onder dien naam bekend waren.

Meer bepaald ftaat hij ftil bij zijnen Schrijver, d i e ,

naar bet eenftemmig oordeel van deskundigen, alle vroegere

Erotici

overtreft.

Deze

Schrijver, . K E L I O D O R Ü S , djc,»

onder de regering van T I I E O D O S I O S
zonen,
de

ten jare 3 9 0 leefde,

zelfs

de Bisfchoppelijke

den Grooten en diens

was een Christen, en bekleed
waardigheid.

en vóór het verkrijgen van dien

I n zijne j e u g d ,

hoogen kerkelijken rang,

fchreef hij*S Ethiopica, eene Etkiopifche Gefchiedenis in tien
boeken, bevattende

een getrouw

tafereel

van de edele en

deugdzame liefde van Theagenes en Chariclea; een b o e k , dat
CERVANTES

aanleiding gaf tot bet opftellén

van zijnen

laatften R o m a n : los Trabajós (het lijden) de Perftles y Si~

gismunda.
De

Heer

P, liet

BRUYN

noemt

dit

werk

regelmatigfte van alle Romans,

van

HELIODORÜS

die de Ouden ons

hebben nagelaten;'! er bijvoegende, „ dat de geheele zamenftelling

volkomen

aan de regels voldoet,

L E S voorgeschreven heeft," llecenfent

die A R I S T O T E -

wil dit oordeel gaarne

onderfchrijyen, en moet bekennen, dar het geheele plan van
het verhaal kunftig ontworpen en uitgevoerd i s ; dat het ver
haal zelve

eene menigte van fraaije epifoden bevat,

eenheid van bedrijf niet
treffend

ftoren;

die de

dat het de hoofdkarakters

fchildert, het kostuum behoorlijk in acht neemt, de

kieschheid nergens, kwetst, en in een' bevalligen en fierlijken
ftijl
„

gefchreven

is.

Daarenboven

veel wetenswaardigs

vindt men in dit boek

aangaande de denkwijze, zeden, g e 

bruiken gn het bijzonder leven der oude volken,
befchrijft,

gelijk mede qnderfcheidene

die het ons

zeer belangrijke na

tuur- en aardrijkskundige opmerkingen."
Bij dezen lof, welken w i j , met den Heer B R U Y N , gaatne aan den Schrijver 'van den onderhavigen Roman g e v e n ,
zijn

wij echter

niet blind voor deszelfs

gebreken, die wij

met hem desgelijks uit den verbasterden fmaak afleiden, wel
ke

zich

ten tijde der Romeinfche Keizers op den klasfieken

bodem van Griekenland begon te verfpreiden. Wij willen over
deze

gebreken niet uitweiden,

maar verwijzen onze Lezers

naar het boek z e l v e , overtuigd, dat zij het onvolmaakte door
fchoonheden van' den eerften rang zullen zien opgewogen.
Wat de vertaling betreft, dezelve komt Recenfent allezins
v o o r , uitnemend

gedaagd te z i j n , en doorflaande blijken te

dragen van de grondige taalkennis, het juist oordeel en den
goeden fmaak van den Heer B H U Y N .
Titel,

druk en papier g e v e n aan het geheele boek een be-

iiagelijk voorkomen.

Z u l k eene uitvoering was eertijds zeer

g e v v o o n ; thans wordt dezelve h e l a a s ! hoe langer z o o zeldzamer»
3

Notice Historique fur A N T O N E L L o D E M E S S I N E , etc.
Dat is: Gefchiedkundige Verhandeling over A N T O N E L L O
V A N S I E S S I N A , uit het Italiaanscji vertaald; met Aanmerkingen en de Befchrijving van een Schilderjluk van dezen Meester vermeerderd, door L . D E B A S T , Secretaris
der Maatfchappij van Schoone Kunfien te Gent en Correspondent van het Nederlandsch Inftitüut. Te Gent, bij ie
Goefin - Verhaeghe. 1825. In gr. Svo. 54 Bl.
JL\eeds in een vorig nommer van dezen jaargang (Boekbefch. bl. 184) hebben wij onze lezers bekend gemaakt met
een ftukje, door den fmaakvollen en kundigen D E B A S T
uitgegeven, hetwelk handelde over het meesterftuk der gebroeders V A N E Y C K , en waarin *de uitvinding vanlrétfchilderen met olieverw, naar ons inzien op geene genoegzame
gronden, aan H U B R E C H T , den ouderen broeder, en niet,
volgens hec algemeen aangenomen gevoelen, aan J A N , werd
toegefchreven. Wij waagden toen , op het gezag van T H E O Ï H I L Ü S , d o o r L E s si N G aangehaald, en op d a t v a n c E N N 1 N O
C E N N 1 N I ,
door Q U A T R E M ê R E D E . Q U I N C Y
bijgebragc, de bedenking, of niec deze fchildermanier reeds
vroeger in gebruik geweesc ware. Hec v o o r o n s liggende
ftnkje, eigenlijk vertaald uit het Italiaansch van T H O M A S
P U C C I N I ,
en met belangrijke bijvoegfels door D E B A S T
vermeerderd, beftrijdt het gevoelen van deze beide geleer'deu, en tracht in deszelfs eerfte gedeelte aan te toonen, dac
het fchilderen van geheele ftukken mee olieverw waarlijk hec
eersc door de V A N E Y C K E N ondernomen i s ; dac men , wel
Ss waar, reeds vroeger van dezelve gebruik maakte, maar
dac zich zulks dan alleen bepaalde tot effene kleuren zonder
tinten, en tot den gelijken achtergrond der fchilderijen. Van
de in deze bewering niet zeer pasfende uitdrukking van
T H E O P H I L U S , dat men de olieverw bezigde ad mixttiras
vultuum ac vestimentorum, {etc. zegt P U C C I N I ; wij voegen er bij) bestias, aves aut folia, dat is: „ tbt de mengeling (men lette op dit woord, dac w i j , fchoon ongewoon,
echter met voordacht behouden) van aangezigten en kleeclingen, tot de fchildering v a n dieren, v o g e l s en bladeren,"
maakt men zich w a t al te gemakkelijk af, door te z e g g e n :
„ dat toen ter t i j d , in de elfde e e u w , de manier, op welke

men

in

Duitschland koppen en draperiën fchilderde, weinig

meerdere

uitvoerigheid

en verfmelting der tinten vereischte,

dan vier eeuwen later de achtergrond zelf," p , 67.

Weder

leggingen, op zulke uitvlugten g e b o u w d , hebben, in het oog
eener gezonde oordeelkunde,
fchriften

van C E N N I N I ,

palen zich ,

zegt

men

hier,

dan nog maar tot enkele
zien ,

weinig waarde.

Ook de voor-

die vier eeuwen later leefde,

be

alleen tot vlakke gronden, en

kleuren.

Gaarne hadden wij ge

dat P Ü C C I M I zich hier niet enkel op het gezag van

VASARI

beroepen,

CENNINI,

maar ons liever de woorden zelve van

die thans door T A M B R O N E

medegedeeld;

dan zou

is uitgegeven, had

men den twist zekerder kunnen b e -

ilechten: maar ook wij zijn niet in de gelegenheid om deze
gaping aan te
tingen
van

v u l l e n , en moeten dus nog op nadere inlich

wachten.

het eerfte

omtrent

na de

lezing

het al of niet vroeger beftaan van roet olieverw g e -

fchilderde
deelte

Ons fchijnt derhalve, ook

gedeelte dezer Verhandeling, de twijfeling,

ftukken,

gaat men

nog niet opgeheven.

over

In het tweede g e -

tot het mededeelen van berigten om

trent

A N T O N E L L O

deze

kunst zoude hebben aangeleerd , en dezelve vervolgens

in Italië

VAN

MESSINA,

die

bij

V A N E T CK

verfpreid; e n , daar er ook in dit opzigt tijdreken

kundige zwarigheden van belang beftonden, zoekt men de
zelve door verklaringen en tekstverbeteringen uit den weg te
ruimen.
te

Ook hier zoude nog al ftof tot gegronde tegenfpraak

vinden z i j n ;

maar het

is noch onze z a a k , noch hier de

gepaste plaats, om in dit duistere gefchilpunt te treden.
middels

verheugen

langrijk werkje.
kingen,

In

wij ons over de verfchijning van dit b e .

Alleen door in elkander fluitende onderzoe

in Italië,

Duitschland

en de Nederlanden te werk

gefteld, kan de belangrijke vraag, over welke hier gehandeld
is,

worden opgelost; e n , wanneer dit op «dezelfde grondige

en onpartijdige w i j s , als over het algemeen in dit
daan w o r d t ,

ftukje,ge

zal men wel eindelijk tot eene zekere

flotfom

geraken, al ware het dan ook d e z e , d a t , gelijk vaa zoo v e 
le andere nuttige uitvindingen, zoo ook van die der oliefchildering, de eerfte oorfprong in het duister begraven ligt.

Nagelaten Gedichten van Mr. R . H . A R N T Z E N I U S. II Deelen, Met Portret en Vignet. Te Haarlem, bij V . Loosjes.
1825. In gr. %vo. Te zamen XLl en 327 bl. Bij Inteeke.
ning ƒ 7 - 2 0 . Buiten Inteekening ƒ p - :
Deze
lijke

twee ruim gedrukte boekdeelen bevatten de dichter-

nalatenfchap

van den als menseh,

als bufger en als

ftaatsdienaar even achtingwaardigen A R N T Z E N I U S.
zoo vele anderen

onzer befchaafd

Gelijk

opgevoede en letterkun-

dig gevormde landgenooten, beoefende hij de poëzij als eene
verpoozing
fpanning,

zijner ambtsbezigheden,

als eene aangename uit-

zonder zich geheel aan dezelve toe-te wijden,

aanfpraak

of

te maken op den naam van Dichter, in dc volle

beteekenis des woords.

Uit dit oogpunt befchouwde hij zelf

zijne dichterlijke werkzaamheid; want op de gedurige aanzoeken zijner vrienden

tot de uitgave zijner gedichten ant-

woordde hij telkensj dat dezelve,

als meestal flechts voor.

het oogenblik vervaardigd, te onvolmaakt waren, om ze zónder

eene geheele

herziening

baar te doen verfchijnen.
t e r , na zijnen
den

en

en

befchaving

in

het

(Voorberigt, bl. V I I I . )

ontijdigen dood,

open.

Dat ech-

zijne menigvuldige

betrekkingen de dichterlijke nalatenfchap

vrien.

van den

dierbaren afgeftorvenen tot een duurzaam aandenken aan zijne
beminnelijke hoedanigheden
den

wenschten

te bezitten, dit vin-

wij even natuurlijk, als dat de Zoon aan dezen veree..

renden aandrang gehoor g a f ,

en

ook van deze gelegenheid

gebruik maakte, om den naam zijns Vaders te langer in dankbare en eervolle nagedachtenis te doen voortduren.
Bij

eenen dichtbundel, met een dusdanig

zulke omftandigheden
paauwziftende
gepast.

en elke

uitgegeven, i s ,

doel eri onder

onzes oordeels, eene

uitdrukking wegende

De Schrijver zelf i s , in het graf,

kritiek

minder

reeds doof voor

hare teregtwijzingen; en het is fluitend voor ons g e v o e l , de
versregels

van eenen dierbaren afgeftorvenen reeds zoo fpoe-

dig gebezigd te zien, om jeugdige beoefenaars der poëzij gebréken aan te toqnen, en voor dezelve te waarfchuweti. Wij
ten minfte willen deze gedenkzuil,
eenen braven man toegewijd,

niet

aan

de nagedachtenis van

door ontijdige noten en

aanmerkingen verkleinen , en gelooven onzen Recenfentenpligt
eerlijk te vervullen, door met weinige woorden het dichterlijk

talent van A R N T Z E N I U S

fcheoue

brokken uit

dezen

te kenfehetfen,

blinde! tot

en een pasr

aanprijzing over s©

fchrijven;

daarbij aan de kritiek flechts nu en dan eene klei-

lie aanwijzing veroorlovende.
In de beste ftukken, tot welke wij een aantal gelegenheids
gedichten,
den,

die hier

geenszins

wat overdadig

willen

toegedeeld zijn géwor

gerekend hebben,

toont zic'h onmis

kenbaar eene levendige verbeeldingskracht; foms wrjsgeerige
diepte, b. v . in het uitgebreider gedichc, de Onjlerfelijkheid,
dat de verzameling opent; vlugheid van vernuft, welke wel
eens tot zonderlinge

en minder juiste vindingen verleidt, b .

V. de Levensketen 'onder den (luijer van het Noodlot; en ein
delijk eene vurige geestdrift voor Vaderland en Vrijheid , aaii.
vallig getemperd doof het teederst gevoel voor huisfelijk g e .
l ü k , en de rein menfchelijke betrekkingen van echtgenoot,
van vader en vriend.
best

gelukt,

partijen

De t o o n ,

die A R N T Z E N I U S het

is die van het Leerdicht en de E l e g i e ; vele

van zijne Lierdichten hebben insgelijks gloed en
>

verheffing; maar noch op het eigenlijk befchrijvende, noch
Op

het verhalende gedicht fchijnt hij zich te hebben toege

legd.

Zijne denkbeelden

fend,

zijn niet zoo zeer nieuw of tref

als gezond, verlicht en dichterlijk; dikwijls heerscht

er echter in derzelver gang en verbinding eene zekere duis
terheid en onbeftemdheid, die hec gevolg fchijnt van mindere'
oefening in den aanleg van een uitgebreider gedicht; nergens
is dit merkbaarder dan in den Lierzang, de Menfohenkennis
bevorderlijk tot Volmaking,in welken wij , bij al het fchoon,
dat hij bevat, eigenlijk geen plan hoegenaamd en bijna geene
reden voor den titel hebben kuunen vinden.
zelfde

reden,

Het is aan de

aan de flechts bij rusfchenpoozen eri tot lief

hebberij gebezigde behandeling der dichtlier, dat wij de me
nigvuldige

tegen ons taaleigen ftrijdende woordomzettingen

(jnverfies) en den dikwijls voelbaren dwang van het rijm toefchrijven;

welke beide

gebreken

hier den anders edelen en

krachtiger, dichtftijl antfieren.
Wij hebben thans der kritiek haar deel g e g e v e n ,

en willen

n u , ten (lotte, flechts mee loffpraak eindigen. Daarom fchrij
ven

wij de twee volgende plaatfen over,

niemand, die eenig

dichterlijk gevoel

genot kunnen gelezen worden.

welke zeker door

bezit,

zonder hoog

Zij zijn wel reeds aan velen

bekend en in veler geheugen gegriffeld , dewijl de dichtftukk e n , uit welke zij zijn uitgekozen,

reeds

vroeger werden

Uitgegeven; maar zulke poëzij leest mengaarne dagelijks. Het
eerde brokftuk is ontleend uit de Menjehenkennis bevorderlijk
tot Volmaking , Ilde D e e l , b!. I Q .

Alomirie, waar we onze oogen wenden,
Zien wij den toeftel van den dood;
En wat den vorst, wat zijne benden,
Wat allen toeft in 'saardrijks fchoot.
Eer, fangs den ftroom der vlugge jaren,
Eene eeuw nog half is weggevaren,
Is ook ons aanzijn reeds voorbij;
Of w e l , na korter angst en nooden,
Is 't licht ook (reeds) aan ons oog ontvloden,
En bij de ontflaapnen fluimren wij.
Dan Hijgt op vleugelen der winden
De leeuwrik even blijde omhoog;
Maar andre landlién zal hij vinden,
Die tot hem wenden 't zoekend oog.
Op even lommerrijke dalen
Zal 't maanlicht even helder ftralen,
Bij Philomele's heerlijk lied;
Maar andre harten zal 't bekoren: —
Ons is dan *t ftille graf befchoren;
Wij fluimren, — wij vernemen 't niet.
Een ander zal den fchepter zwaaijen
En heerfchen over 't nageflacht;
Een ander zal de halmen maaijen
Van 't graan, door ons in de aard gebragt.
Dan draagt ons kroost (God moog 't behagen
Een' ligtren last, dan dien wij dragen,
En heeft het nog een Vaderland,
Dan is 't op onze plaats gezeten;
Maar w i j , wij allen zijn vergeten,
En in een* beetren grond verplant.
Eens toch, in welken fland wij leven,
Zal *t oogenblik ons plegtig zijn,
Als z i j , die"%ns zijn bijgebleven,
Staan weenen achter 't bedgordijn;
Als 't o o g , verftijfd en halfgebroken,
Door vriendenhanden wordt geloken,
En zich voor alles krachtloos fluit,
En de adem, onder 't pijnlijk zuchten,
Den engen boezem dreigt te ontvlugten,
Den afgematten gorgel uit.

Eens hangt om onzer vrienden leden
Het aaklig doffe rouwkleed zwaar;
Eens, onze woning ingetreden,
Deelt vriend en maag in 't lijkmisbaar;
Eens zegt men, met de fmarc bewogen
Van gade en kroost, uit mededoogen:
„ 't Is alles goed, wat de Alrnrfgt doe;"
Doch wendt naar onze baar zich weder,
Slaat de oogen nog eens op ons neder,
En fnikc het laatst vaarwel ons toe.
Ja eenmaal, zijt ge flaaf of koning,
't Zij uwe heilzon tane of fchijn',
Eens zal het plankenhuis uw woning,
En 't linnenkleed uw tooifel zijn.
Ja, groot of kleen zij thans uw waarde,
De graver werpt een fchup vol aarde
In 't graf op uwe lijkkist neer:
Die klank rolt door de kerkgewelven; —
Hij gaat een' andren grafkuil delven,
En 'c aardrijk hoort uw' naam niec meer.
Het andere kortere brokfluk is uit den Lierzang, Vreugde
en Dankbaarheid, gedicht na den flag bij Waterloo, Ilde
Deel, bl. 63.
Mijn kindren! als ge in later dagen,
Op Hollands* grond, van jammren vrij,
Vergeefs zult naar de fporea vragen
Van't vloekgefpan derflavernij; (liever, dwinglandif)
Als ge eenmaal, zonder u te buigen,
Als nijvre bijen , honig zuigen
En gaaren zulc voor volk en land,
E n , vreedzaam ruscend in uw woning,
Uw gaden, kroost en dierbren Koning
Bemint, en zalig ziet door 't heil van d'eendragtsband;
Zege dan, aan kalmen disch gezeten,
Waar 't klein gezin u vrolijk maakc,
Als ge ongebedeld brood zulc eten,
En Hollands haring dubbel fmaakt;
Zege dan, — en zorgt, dat uwe kindren
Door jok en boerc uw' ernst uiet hindreu, —•
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Ja zegt met warmen ademtogt,
Terwijl uw dankbaar oog hem huldigt:
„ Dit zijn we aan W I L L E B nog vërfchnldigd,
» Aan W I L L E r S , 's Konings Z o o h , die óp dén'Vierfprong'
vocht."
Wij

vragen géene verfchooiiing

voor deze lange aanhalin-

g e n ; w a n t , waarlijk, was al de poëzij in dezen bundel zoo
heerlijk, met zoo

weinige vlekjes, dan bezat ónze geheele

Letterkunde er geenett voortreffelijker.

Handleiding
tot grondige aanleering van het Kerkgezang ƒ
en aanwijzing der middelen , om hetzelve fpoedig van eeni.
ge gebreken te zuiveren. Door w. O U D S H O F F , Voorzon,
ger te Rotterdam. Te Rotterdam, bij Menfing- en van
Westreenen.
E e r

hebbe hét hart en ook het verftand van den waardigen

Voorzanger!
het

In gr. Svo. 88 El. ƒ i - 20.

Wie is er toch onder

de Christenen , die iri

Kerkgezang der

Hervormden, vooral in ons Nederland ,

geene aanmerkelijke

en fpoedige verbetering z o u wenfchen?

Het' eerfte ftuk dezer Handleiding handelt over het onderwijs

in .het zingen' der Pfalmen' en Gezangen , of over de gefchiktfle wijze,
om binnen een" korten tijd, naar eenvoudigej
tnaar tevens doelmatige regelen,
zich tot het Koraal of
Kerkgezang

te bekwamen.

Dit ftuk komt Ons voor,.duidelijk

1

én met zaakkennis gefchreven te zijn, en is der behartiginge
van ieder waardig, die

eenigeii

van het zoo gewenschte doel.

invloed

heeft ter bereiking

Het tweede ftuk is eigenlijk

flechts aanhangfel, en handelt over de.gebreken , welke over
het algemeen in het Kerkgezang plaats hebben ; met eene aan.
wijzing der middelen , om daarin , op het fpoedigjle, eene géwenschte verbetering tot fland te brengen. Het invoeren van
het noodige onderwijs in de zangkunst voor de fchooljeugd,
en het iïirigten van

zangoefeningen voor volwasfenen, zïjn

buiten

twijfel zeer doelmatige,

welke

wij

overal

eenen man, als

overal

hier aangeprezene middelen,

in werking verlangen,
0 0 D S n o F f,

wenfchen.

Drie B i j l a g e n ,

zijknoten,

12 bladzijden beftaande,

en

en bij welke wij

tot Opperzangmeester

eenige voorbeelden,'met muworden

ten

Hotte

ge-

geven.
Den droom van eenen vriend des Schrijvers willen wij me-

tëefjeeïett; 2ij komt hierop meet:- De vriend ivaS op bekeren,
bondag ieer vrofeg ter kerk gegaan: hij vond reeds een groot
öantal menfehen vergaderd : mannen en vrouwen zate», afton^
derMjk, de mannen met het hoofd ontbloot» Bij allen» optè
die Jater inkwamen, heerschte de diepfle ftilte» Toén trd4
de Voorzanger op: het gezang, dat hij aanwees, werd, bij
fifwisfeling, door een koor van weeskinderen en doof d<s;
gemeente gezongen; de uitvoering was zacht., liefelijk, èeti*
parig en harmonisch. Onder dit gezang trad de prediker op*
Hi zijn vomm deed, bij lezen; en dit gefchiédde met verfiandige onderfcheidikg^ zonder eenige gemaaktheid, deftig eii
fiicht-elijk. Nu volgde het kort gebed om zegen, zoo wej
over bet gebezene; als over het voorftel, dat vdlgen z o o .
Wederom gezang^ Daarop eene leerrede over een vrij Aan*
merkelijk gedeelte des Bijbels. Nog eens werd er gezongen4
Waarbij men de aalmoezen inzamelde. Daarop volgde de
toepasfing, en eindelijk een roetende nazang. -* Om half
tien was de leeraar opgetreden, en even na elf ure alles geëindigd.
:

Hec verwondert ons niet, dat de Roitérdamfche vriend bij»
-loader voldaan èn gelucht was; wij zouden dit met hem
geweest zijn, alhoewel zoo iets ons niet zoo geheel nieuw
en vreemd is, vooral wat de kortheid van den tijd en het afwisfelende van Eer» en Leer - dienst betreft. Dan, te Rot.
terdam, Waar men zegt, dat noch de opwekkingen der vroegere, zelfs der Dordrechtfche Svnode, noch die der tegen,
woordige, ter behoorlijke inkorting der leerrede, eenige
uitwerking deden, en waar de lucht te 'dezen bijzonder befmeuend moet zijn j moest zulk eene doelmatig ingerigte en
korte Godsdienstoefening eené byzondere werking doen.

£)é Vlugteling op het Jura • gebergte; eene Zwitfet'fchê Glfehiedenis. Door H. Z S C H O K U E . Uit het Hoogduitsch. ft
Haarlem, bij de Wed, A. Loosjes, Pz. 1825. In gr, %vtSi
248 Bl.fi4Ö.
J_Je voorredenaar voor dezen gefchiedkundigen roman (dié
«ich M. M A R T E - N S , te Höltfert, teekent) bteft zijne vertaling goed verrigt, en bet work , dat hij vertalen wilde, zeer*
goed gekozen. Het kan niet anders, of het boek moet ba.
vallen. Het tooneel is Zwitfcriand, ea wel het hetrg Jut4*
BOEKBESCH. i8a<5. NO, y .
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gebergte; erf het tijdperk is niet ver van ons tegenwoordig
verwijderd.

Men vindt hier het fchilderachtig land, met de

ftoute

fchoonheden en ontzettende natuurtooneelen , naar het

leven

geteekend; voorts de verwonderlijke natuur onder den

g r o n d , in het diepst der bergen; de ecbte geest voor vrijheid en onafhankelijkheid van den echten Zwitfer; zijne reuzenkrachten, en de oude
onale deugd.

Zwitferfche trouw en iedere nati-

Men wordt hier, als hét ware, gevoerd onder

Zwitferfche patriarchen.
De

gefchiedenis valt voor in

verfchrikkelijk

1 7 9 8 , toen de burgertwist

woedde in Graauwbunderland', van waar onze-

Vlugteling geboortig w a s ; een jongeling, mild door de fortuin bedeeld, maar vooral door de natuur met echte4evensw
wijsheid

naar verftand en hart, onomkoopbare rondborftige

braafheid, en toegerust
veel

met moed en kracht.

Hij zag te

en te wèl vooruit, om zich in de oproeren te men-

gen , en of voor de Oostenrijkers, of voor de Franfchen partij

te kiezen.

Hij geloofde,

vaderland, en geheel
moest

louteren.

Gods

bedoeling ,

Hij was daarom ook bij geene der partijen

bemind of vertrouwd.
weld

dat het vuur zijn ongelukkig

Zwitferland, naar

Wanneer echter het fehreeuwpnd ge-

onder zijn oog te ver g i n g , voelde hij de echt Zwit-

ferfche verontwaardiging, en handelde
reuzenkrachr.

met moed en zijne

Dit bragt] hem in handen

der Franfchen.

Hiermede begint het verhaal: wij vinden hem gevangen, gebonden, op een' wagen -geworpen

en voortgefleept;

maar

door eene welberadene l i s t , en zijne groote kracht, ontfnapt
hij

op weg aan zijne bewaarders , en geraakt op de woeste

hoogere

bergen van de Jura, waar hij edele gastvrijheid en

weldra eenen hartvriend vond. Zijne ontmoeting met eene oude
zonderlinge

vrouw,

die de toekomst aanwees, en algemeen

befchouwd werd als in betrekking ftaande met hoogere wezens,
geeft gereede aanleiding,'om ons bekend te maken metzoodanig
daar heerfchend bijgeloof, waarvoor ook de zonderling romaneske natuur en menige oude overlevering het hart, ook van
anders edjftfc en befchaafde menfchen, geopend hielden; in het
bijzonder" dat van H E R M I O N E ,

een uitmuntend

door hem al fpoedig gekend en diep

vereerd.

meisje,

Hij onder-

drukt zijne liefde, die van de edelfte foort w a s , uit zeer edele
beginfelen
hoeven;

Het vaderland kon zijnen arm nog eenmaal bedaarenboven wilde de Vlugteling haar niet medefle-

pen in zjjn

ongeluk.

Ook verfcheen de Profetes, en voor-

DE VLVGTELIHG OP HET JURA . GEBERGTE.
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fpelde beiden, dat de een de oorzaak worden zou van des
anderen ongeluk. Boven het bijgeloof zette zich de jongeling
w e l , en anderer en zijne eigene redeneringen bevielen ons uitmuntend; maar deze voorfpellingen maakten den diepllen indruk op het hem minnend meisje. Zij fchenen ook allezins
vervuld te zullen worden. Ten flotte echter, en nada: de
gelieven, wier hart en mond zich reeds vroeger verbonden
hadden, nog veel fchrik en angst haddendoorgeftaan, werd het
bijgeloof befchaamd, en moest de raadfelachtige Profetes
erkennen: God heeft alles tot een goed einde gebragt. — Een
lastig Profesfor geeft tusfchenbeiden in dezen roman eene ,
doorgaans niet onaardige, afleiding. — Het is in deze gefchiedenis waarlijk fraai, dat men het gelukkig einde niet kan
vooruitzien, maar z i c h , bij de fterk gewekte belangflelling,
op het aangenaamst daardoor verrast vindt. Deze roman is
inderdaad niet onleerzaam, en zeer onderhoudend; wij durven denzelven bet aankomend gedacht met gerustheid aanprijzen.

De Groninger Kermis, DichtHuk, door Hilarides. Te Gronin<
gen, bij J. Römeiingh. 182Ó.

In gr. &vo. f

:-40.

De
Groninger kermis fchijnt al eveneens te zijn als de andere jaarmarkten in ons dierbaar vaderland; men ziet er kramen, bansworften, wasfen beelden, reuzen, dwergen, wilde
dieren, papegaaijen, marionetten, acteurs, enz. en de buitenlieden ftroomen er met geheele hoopen henen; dit alles
vindt men vrij vloeijend en in redelijk goede verzen in dit
dichtfluk befchreven, dat daarenboven, vóór onze vroegere
kermisrtichten, (welke de onvermoeide V A N R E S T E R E N
ter kwader u u r , onder den titel van Kermisparnas, herdrukt
heeft) de goede eigenfchap bezit van niet in het walgelijke
en onkiefche te vallen. Wij durven echter, betwijfelen, o f ,
bi) al dit g o e d e , de Groninger Hilarides met zijn gedicht de
onlterfelijkheid bezeilen z a l .
Zal de eenigzins uitgebreide
behandeling van een dusdanig onderwerp algemeen bevallen ,
dan dienen vrolijke luim en fijne fatire defaus te kruiden , die
het geregt fmakelijk maakt; doch fchoon de Dichter klaarblijkelijk naar deze fpecerijen gegrepen heeft, zoo fchenen
ze echter te hoog te hangen, dan dat bij dezelve kon plukken. De man is te gemoedelijk om een Kermisdichter te
z i j n ; de tijger in de menagerie van V A N A K E N
Geeft hem het ware beeld van "t listig Albion,
Dat vaak door vuig bedrog ons Neerland hoonen kon;
het paar der Infeparables, dat zeer vertrouwelijk,
kooitje gezeten, trekkebekt, doet hem uitroepen:
Hoe kan dit aan den meosch het fchoonfte voorbeeld geven
Van een opregte min en eerbaar huwlijksleven!

en

in een

Dergelijke moralifati'ên bevallen ons niet in een kermisdicht;
want wij houden het voor eene der wijsfte
Alle

ding heeft zijnen tijd en zijnen ontijd.

fpreuken:

5?2

h W. H. B E V S t t If , KLEINE STUKJES*

Rekenkunflige Evenredigheid voer gefield in den FolkstOóit'j
ten einde dezelve meer algemeen nevens den Regel vati
Drieën gebruikt worde. Te Zalt - Boemel, bij J. Nomatu
1825. in gr. tvo. 30 Bl.fx- 40.
Blik over de Drieëenkeid des Heidendoms, der Katolijken
£die kennen w e niet] en eerjle Protestanten, door Perofus
den Trivmrthi., Aldaar, hij denzelfden. 1835. In gr. &vo,
10 Bl. f 1 - 30.
Eene allerbelangrijkfle Waarfchumvg aan het Publiek, wé'
gens eene vervulde Voorfpelling des Bijbels. Voorgejleld in
tenen Brief. Met eene Plaat. (J~) Aldaar, bij denzelfden.
ÏE95.

In gr. Bvo,- 16 Bl. f

:-40.

Het ai of niet dér Drieeenheid zoo onWedérlegbaar be/list, dat
alle Rekenaren der Aarde uitgenoodrgd worden, om de domheid van die Leeraren te belagchen, welke dit werkje, doof
eenigen handel, durven verwerpen, door
SEN.

J.

w.

H. D E U S - »

1825. Aldaar, bij denzelfden. In gr. Bvo. 14 BU

ƒ : • 30.
al liet bovenffaande is dezelfde man de fchrijver^ „Men'
moest zulke Predikanten op water en brood zetten !" riep een»,
een zijner verontwaardigde lezers uit. Dat D o . D E U S S E N ,
al of niet Evangeliedienaar, maar Predikant zeker te Zomeren en Lierop, hierop zal uitroepen, met het fpreekwoord
zijner jeugd: „ Dat moogt ge nog wel eens zeggen.'" gelooven wij juist niet; maar het ware te wenfehen. Wat fcheele
den man? Wij willen er niet naar raden.
Sommigen zouden
kunnen vermoeden fchandelijke kwalen, als iemand z o #
heel anders i s , dan gezond verdand, zedelijkheid en ambts•waarde eifchen. Zeker is h e t : de man is niet wel. — O f w i j
al of niet deze kinderen van vader D E U S S E N beoordeelea
zouden, vraagden we niet eens. Wij begrepen , dat wij z e
vermelden'moesten; en nu ftaat het v r i j , geld uit te g e v e n ,
al of niet,-voor hetgeen zeker geen brood i s , en al of niet
arbeid te hefteden aan hetgeen niet verzadigen kan. Wij voor
ons verwerpen door onzen handel deze werkjes niet, hoewet
hec nog al eens der moeite waardig zijn zoude, alle rekenaren ,der aarde aan het lagchen te helpen ! N e e n , wij zullen
deze producten bewaren, ter eere van D E U S S E N , d. i. van
zijne -wijsheid, — al of niet van boven? Dac is op den thet
af al te berekenen.

BOEKBESCHOUWING.
Derde tiental Leerredenen, door J. H . V A N D E R
P A L M . Te Leyden, bij D . du Mortier en Zoon.
1825. In gr. 8yo. 334 Bl. f 2 - 5 0 .
Wij

zijn

derde

tiehtal

onzen

fezeren

hog

verflag fchuldig van

Leerredenen.

Dat

dit zoo laat komt, is

vandaar, dat wij d e z e l v e , als naar g e w o o n t e ,
eerfte

b e n , zonder

even gereed te

z i j n , om er,

heb

als kunstreg-

oordeel over uit
moesten z e ,
rnet genoemde o o g m e r k , herlezen. Wie ook de kracht
van dit Woord Voorbijzie, de menschkundige Hoogleerair zal ons , op grond daarvan , gaarne verontlchuldigen.
Maar n u : wij hebben ze herlezen, en, waarom zouden
t e r s , ons wikkend

of

bij hare!

gelezen

verfchijning, terftond met gretigheid

diü

althans vergelijkend

ze dus

te brengen. W i j moesten

herlezen —

wij het verzwijgen ? met minder gretigheid en
maar nogtans

met

kritiek,

éven weinig bouwftof voor
in

geestdrift,

even groote tevredenheid

met

indien deze namelijlc

berisping moet beftaan; even als zekére menfchen eii

fchrijvers daarom den naam van menfchenkenners fchijneri
verworven te h e b b e n , omdat ze de beste harten en de edeifte bedrijven in een o n g u n f t i g , diep vernederend licht
ten te plaatfen. Z o o toch
Ook de menfehelijke

het w e r k van den

onvolkomenheid

we-*,

Hoogleeraar

aankleeft,

en

ons-

Oordeel in het bijzonder (want een' anderen maatftaf heb
ben Wij niet)
fchilt ,

of

in

deze

én

gene opzigten van het zijne

aan des

althans zijn zegel

Werk niet altijd kan hechten,

voortreftelijkeri

ver
mand

dan is dit uit vroegere b e -

is niet
fierk
uitgelokt — telkens terug te komen. Een ver
van inhoud en behandeling, met een' of anderen

öordeelingen

reeds

genoegzaam

gebleken,

en

het

n o o d i g , op algemeene aanmerkingen — die hier niet
Worden

flag

dus

geringen

twijfel misfchien

ziedaar,

waartoe

wij o n s ,

aatt juistheid
min

voor

of

Voor den l e z e r , zullen bepalen.
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gepastheid;

den opfteller

S S

dan

De bundel heeft wederom twee verfchillende deelen*<
Het eerfte, en thans het grootfte, bevat vervolgftofferi
over de gefchiedenis van P A U L U S , zes in getal. De
Hoogleeraar gaat voort met telkens eenen tekst uit het
boek der Handelingen te kiezen, die hem een gefchikt
rust- eri ftandpunt en tevens eene gepaste ftof aan de
hand geeft; terwijl hij in zijne verklaring het overgeflagen deel opneemt, ons het verband, van zijnen tekst
aanwijst, en deszelfs inhoud opheldert, wijzigt of verfterkt. Men kan dit als eene der aanprijsfelijkfte wijzen
van bijbeloefening befchouwen, van welke de gegevene'
ftukken ook fomtijds den bijzonderen vorm aannemen,
die echter doorgaans of tot eene geregelde homilie, of
zelfs tot juist zulk eene leerrede vol ongezochte eenheid
overgaat, als men gewoon is van V A N D E R P A L M
te ontvangen. Wij behoeven niet te zeggen, dat dit werk
voor de gefchied- en karakterkunde van wezenlijk belang is. Immers, boe veel er ook reeds over den Apostel
der heidenen, en den zamenhang zijner lotgevallen, gelegd en gefchreven i s , een vernuft als v A N D E R P A L M ,
die met alle de heilige bladeren bovendien zoo door endoor bekend, en nog vol is van de pas volbragte bewerking der Handelingen, zoo wel als de daarover telkens
licht Verfpreidende Briefen, ontfteekt altijd nog nieuwen
gloed; — en w a t , in het bijzonder, eene wat breedere,
praktikale ontvouwing kan toebrengen, om den geheelen
geest van een voornaam deel der H. fchrift te bevatten en
als 't ware tot in het binnenfte te gevoelen, dat heeft
ons des mans uitmuntende Salomo vroeger geleerd. Was
het dus ook al eens waar, dat de leerredenen, als zoodanig , niet altijd die mate van volkomenheid bezaten
welke w i j , bij eene vrije keus van t.ekften uit den ganfchen zoo bekenden voorraad, bij den Hoogleeraar gewoon zijn aan te treffen, dan zou dit nog geen verlies
mogen heeten; en zulks wel te minder, daar bij vervolgstoffen de eentoonigheid in de toepasfing misfchien het
best van allen geweerd wordt, en daardoor vaak onderwerpen ter behandeling op den kanS'el worden gebragt, diê
i

irien er opzettelijk naauwelijks zou durven of willen
brengen.
Één woord van elke leerrede in bet bijzonder!
I. Hand. X V : 35 tot 4 1 . Verwijdering tusfchen Pdtilus en Barnabas. Welk bijbellezer herinnert zich het bedoelde voorval niet, dat hem gewis met eene foort van
verwondering, zoo niet met fmarc, moet hebben getroffen? V A N D E R P A L M heldert hetzelve zeer gepast
én voldoende o p , uit békende omflandigheden, waardoor
wel de eer dezer mannen genoegzaam gehandhaafd, maar
het waarfchuwende van hun voorbeeld flechts des té
krachtiger wordt in het licht gefield. Niemand zal deze
leerrede zonder voldoening en leerzaam nadenken uit dé
handen leggen.
II. Hdnd. X V I : 13«tot 18. Paulus te Fillppi. De
hoofdinhoud dezer leerrede is eene vergelijking tus«
fchen L Y D I A en de dienstmaagd, die eenen waarzeggen*
den geest had, benevens P A U L U S ' behandeling van de
eene en de andere. Sommigen zullen dit misfchien gezocht,
anderen daarentegen zullen het zeer vernuftig noemen.
De llotfomis: eenè belijdenis, op dweeperij der verbeelding
gegrond en vol van ijdel gefchreeuw, heeft geene waarde;
die heeft flechts zulk eene, als met redefijfe nadenken,
met nederigheid en liefde gepaard gaat» — Naar de behoefte van den tijd !
III. Hand. X V I ; 2 5 — 3 4 . Paulus en Silas inde gevangenis te Fillppi. Dit bekende geval wordt hier Voorgefield als eene zegepraal der waarheid, der Goddelijkheid en der menfchelijkheid in het Christendom. De
laatfle doorflralende in het blijmoedig en godvruchtig gezang,
waarnaar de gevangenen hoorden, en dat hen dermate
icheen te treffen en te boe'y'en, dat z e , vervolgens ovef
de invalknde aardbeving te meer als buiten zichzelven,
geen gebruik van de gelegenheid maakten om te ontfnap»
pen. De andere is blijkbaar in deze aardbeving, die onmogelijk aan toeval, ja aan bloote natuurkracht kan toegefchreven worden; deze immers opent geene deuren
flechts en voorkomt tevens de inftorting van muren en
Ss
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daken. De derde (zegepraal der waarheid) ontmoeten wij
in de bekeering van den ftokbewaarder en zijn huis. Dat
voor het overige zulk eene belangrijke gebeurtenis, en
vooral het gedrag der gevangene Evangeliepredikers, hier
met fehoone kleuren wordt afgebeeld, heeft geene herin*
nering noodig.
Ï V . Hand. XVII: 3a. Paulus te Athene. Het eerfte
deel dezer leerrede is geheel overzigt der gefchiedenis ,-.
van daar het vorige ftuk eindigt, tot op den tekst. Het
tweede fchetst, naar aanleiding van dezen , de uitwerking
der redevoering van den Apostel, en past dit tevens leerzaam toe. Bij voorbeeld: „ Ook nu zijn er fpotters , die
den verkondiger dezer ontzaggelijke waarheden zouden te
„ gemoet voeren , gelijk de Athenienfen aan P A U L U S :
„ wat wil toch deze klapper zegg&n ? Doch hier, in deze
„ vergadering, zullen zij wel niet tegenwoordig zijn j
'„ en waar zij zich bevinden, God moge ten hunnen aan„ zien de tijden der onwetendheid voorbijzien, en fchenj , ke hun den Geest der bekeering 1 Maar er zijn helaas 1
„ zoo velen, die deze leer gelooven en belijden, en nog„ tans, bij de herhaalde emftige herinneringen aan de„ zelve, even ongevoelig blijven, als of het hun niet
„ aanging, als of C H R I S T U S voor ieder ander, maar
„ niet voor hen , ten gerigte zou verfehijnen , " e n z . enz.
Ook deze fehoone gelegenheid, om k u n d e f m a a k en
oordeel ten toon te fpreiden, is door den Redenaar niet
verzuimd.
V . Hand. XVIII: 9 tot 1 1 . Paulus te Korinthe. De
Hoogleeraar is (en dit kenmerkt den meester) meestal zeer
gelukkig in zijne inleidingen, die ongezocht en tevens
gepast en gewigtig zijn, al zijn ze flechts nu en dan van
bijzondere omftandigheden ontleend. Er zijn omftandigheden, die, hoe algemeen ook, ons flechts behoeven herinnerd te worden, om onze geheele aandacht te boeijen.
Men vergunne ons , het volgende af te fchrijven : „ De
„ beftemming, die alle menfchen, op deze aarde, met
„ elkander gemeen hebben, is voor hen allen, en voor
„ een' iegelijk hunner, groot en gewigtig genoeg: de
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plaats, waarop men zich in de maatfchappij bevindt,
naar vermogen, met trouw en ijver te bekleeden; en
bij het beantwoorden aan de menigvuldige betrekkin*
gen des tegenwoordigen levens , zich voor het toekomende voor te bereiden ! Ook ontbreekt hét hem, die
zich met ernst bevlijtigt, om vart dezen post zich
waardiglijk te kwijten,. noch aan aanmoediging, om
onvermoeid daarin bezig te zijn, noch aan onderiteuning,om de hindernisfen,die hem ontmoeten,te overwinnen. De goedkeuring van zijn geweten, de achting
der braven, en de liefderijke hulp van eenen G o d ,
die het werk zijner handen niet varen laat, komen hem
hierbij te flade, en zijn hem daartoe genoeg. Doch er
„ zijn fommigen onder de ftervelingen, die behalve deze
„ algemeene nog eene bijzondere beftemming te vervul„ len hebben; eene grootere en zwaardere roeping tot
„ uitgebreider werkens - kring , om aan verhevener oog„ merken der Goddelijke Voorzienigheid ten dienfte te
„ ftaan; om daarvoor, met onvermoeide infpanning, met
„ afftand van geoorloofde genoegens, zonder gevaar, of
„ nood, of dood. te ontzien, zich op te offeren; voor
„ zich zeiven niets, alles voor hunnen pligt, en voor
„ God te zijn! Waren er voorheen, M . I i ! en kun„ nen er te allen tijde zijn, in wier hart deze fte/n der
„ Goddelijke roeping gehoord wordt, zij mogen zich
„ verzekerd houden , dat niet alleen de belooning een„ maal aan het werk zal geëvenredigd worden, maar dat
„ ook grooter bemoediging en krachtiger onderfteuning
„ hun te beurt zal vallen, naarmate hun arbeid moeije„ lijker, hun ftrijd zwaarder, en het gevaar dringender
„ i s , dac zij voor de verzoekingen bezwijken, of adem„ loos zouden ter neder zijgen, eer zij het einde hunner
„ loopbaan bereikt hadden. Indien iemand ooit hier„ van de levendige ondervinding had, het was T A U„ L U S , " enz. Dit onderwerp wordt in het IVde of
laatfte deel meer uitgebreid; terwijl in I 'smans veri
blijf te Korinthe in het algemeen, in II de voornaamfte
bijzonderheden van zijn bedrijf en wedervaren, in III da
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openbaring aan hem gefchied, derzelver noodzakelijkheid,
gepastheid en uitwerking, wordt ontvouwd. Het kan voorts,
den opmerkzamen niet ontgaan, hoe belangrijk deze be
fchouwing van P A U L U S in de rijke, weelderige koopftad, na hem pas in den zetel van geleerdheid en kunften, lediggang en waan te hebben gezien, natuurlijk
moet uitvallen. V A N D E R P A L M immers verzuimt nooit,
yan alles partij te trekken, en hij heeft dit ook hier niet
gedaan.
V I . Hand. XIX: A I . Paulus komst en verblijf te Ëfe*
ze.
Deze leerrede heeft ons getroffen en vermaakt; zoo
als eene belangrijke waarheid, in den loop van eenig ver
haal opgemerkt, of door een ander voor ons in het licht
gefield, het menfchelijk verftand en hart, althans het
o n z e , altijd een zeker roerend genot verfchaft. Van het
begin der leerrede af voert ons de Heer V A N D E R .
P A L M dit gevoel te gemoet, teffens reeds de toepasfing
voorbereidende , door op te merken : hoe veel P A U L U S
te lijden en te ftrijden had; hoé opgeruimd hij echter (blij
kens zijne brieven) doorgaan^ w a s ; hoe zijne blijdichap
vooral hoog klom en tot geestdrift fteigerde, wanneer
hij het goede van zijne geftichte gemeente hoorde ;.hoe
hij zich thans vooral ook weer groote dingen voorftelde;
om naar Jeruzalem,
naar Rome te gaan, ia dit laatfte
flechts als in bet voorbijgaan naar nog afgelegener ge
w e s t , naar Spanje, te bezoeken. Nu j a , hij is te Je
ruzalem gekomen, maar tot welk l o t ! hij is naar Rome
gegaan, maar in welk eenen toeftand! Zoo zien wij vro
lijk te gemoet, wat ons tot droefheid wordt, of duister
i n , wat tot licht verkeert. De menseh beraamt, maar God
befchikt; en dit is goed en nuttig voor ons, enz. enz.
De verdeeling is in twee ftukken: i ° . verband en verkla
ring; 2 ° . opfporing en leerzame aanwending der bevatte
Waarheden. Ook het eerfte is hier vooral zeer belangrijk.
De overige vier leerredenen zijn over andere, onbe
paald gekozene, alle zeer belangrijke en fraaije tekften,
zoo als II Koningen IV: i 3 . 'Ik woon in het midden
mijns volks, — het lofwaardige en pligtmatige der Ver
genoegdheid ten onderwerp hebbende.
b

Lukas XXIÏÏ: 4 3 b . Heden zult gij met mij in het. pa-,
radijs zijn, — of de Zaligfpreking fan den Misdadiger
aan het Kruis.
Efez. V : 1 4 . Ontwaak, gij die flaapt, en jla op uit dp
dooden, en Christus zal over u lichten, — door den Hoog?
leeraar gebezigd tot eene Christelijke Morgenbetrachting.
Pf. C M : a . Vergeet geene van zijne weldaden. — De
pligt der dankbaarheid aan God.
Alle lazen wij dezelve met buitengewoon genoegen^
Zoo wij echter eene keus moesten doen , wij zouden mis»
fcblen diegenen nog laten liggen, welker onderwerp terftond zoo veel belooft — de vergenoegdheid en de dankbaarheid, en ons tot de zaligfpreking, maar vooral tot
de morgenbetrachting bepalen, die in verklaring en toepasling verrasfend, vol en wegflepend is. Wie het werk
niet bezit, dien raden wij zich moeite te geven, om althans dit ftuk te lezen. En wie het heeft, die befchouwe het als eene morgenoefening, deze leerrede van tijd
tot tijd voor zijn gezin aan de ontbijttafel te herlezen, of
met het fchoone vooropgaande gebed af te wisfelen. Wij
fchromen, door meerdere opgaaf, al te breedvoerig te
worden , daar wij oogmerk hebben, nog eenige kleine
aanteekeningen, door ons op den rand gemaakt, na tegaan. Alleen zij hier opgemerkt, dat de leerrede over
den Pfalm des daags vóór Ley den ontzet werd gehouden ,
en hieraan, zoo niet haar beftaan, althans hare inleiding,
verfchuldigd is.
Bl. 1 0 . die uit de befnijdenis waren* Dit omfchrijft
V A N D E R P A L M : die voorftanders van de befnijdenis,
waren; onzes achtens te onregt.
Bl. 32. de vrijheid der heidenfche kerk klinkt wonderlijk , en moet e l k , die het hier buiten verband leest, n^-.
tuurlijk als eene.derde afdeeling der gezamenlijke vereerders van de Godheid, in Joodfche, Christelijke en Heidenfche kerk, voorkomen; terwijl echter de Christenen,
uit de heidenen bedoeld worden, die vrij waren van het
juk der Joodfche plegtigheden.
Bl. 1 2 8 . een overgang uit deze in eene andere wereld,
met eigen zelf - bewustheid
dit heette op/landing, ali
b

gefteld tegen over eene dwaze ziel - verhuizing . . . . oplosfing ofterugvloeijing van den geest, enz. In den grond,
j a , en wij hebben er niet tegen, dat de, in zichzelve,
onbeduidende, vraag naar dadelijken of lateren overgang
ten jongfien dage worde gelaten voor hetgeen zij is. Ondertusfchen beftaat zij.
Bl. 1 7 0 . Fazireërgelofte, moet zeker Nazi'reêr zijn.
Bl. 1 8 1 . of wil men liever, ztj poogden het volk in
dè% waan te brengen, dat de genezingen van kranken en
bezetenen door Paulus van geen" hooger jlempel waren
dan hunne bedriegerijen; en waagden het daarom dien
bezetenen te bezweren bij Jezus, dien Paulus predikte.
N e e n , dit liever niet. Het komt ons veel waarfchijnlijker
v o o r , dat zijzelve hier de bedrogenen waren, die zich inderdaad verbeeldden daarmede wat te zullen uitregten.
Bl. 2 7 4 . hebt toch geene gemeenfchap met de onvruchtbare werken der duisternis,
maar beflraft ze. veeleeri
Paulus fchijnt het oog le hebben op fommige geheimenis fen
van den heidenfchen Godsdienst. Deze fchijn loopt ons
toch niet zeer klaar in het oog. Er zijn trouwens enkele
bijbelplaatfen, maar vooral godgeleerde plaatfen QQCÏ) ,
op welke wij deze woorden van den Apostel wel gaarne»
zouden toepasfen.
Bl. 2 7 5 . dat het (Ontwaak, enz. Efez. V : 1 4 ) niet
Paulus eigen woorden zijn, maar dat het eene aanhaling
is, (misfchien wel de aanhef van een
kerkgezang).....
blijkt gok daaruit, fchoon het uit de gewone overzetting ,
bij gebrek aan taalkundige juistheid, niet te bcfpeurcn
is , dat de woorden ONTWAAK , S T A OP , en u , in het enkele
voudig gelezen worden. Gebrek aan taalkundige juistheid
in de Staten - overzetting! 0 B I L D E R P J J K ! O Heiligfchennis!
BI. 3 1 3 . de helft des menschd&ms jlerft, eer het redelijk vermogen ontloken is; en zij, die dit gevaar te boven wor/leien, door wien zijn zij gejpaard? Misfchien
denkt gtj: door de meerdere zorgvuldigheid hunner ouderen; maar 61 vraagt het aan zoo vele weenende moeders, die met al H U N waken en zwoegen H U N N E Heffe

panden niet behouden konden ! Wij mogten toch wel eens
weten, of de keurige V A N D E R P A L M dit hun en
hunne hier opzettelijk of bij overijling heeft geplaatst.
Dit is waarlijk geene onverfchillige zaak. Wij geven gaar
ne elk de meeste vrijheid; maar er beftaan toch eenige
wetten en regelen voor de taal; en zoo w i j , op gezag
van even genoemde overzetting, haar en hare voor het
mannelijke bezwaarlijk zouden durven wraken, hier moeten
wij het fchild nog leeren kennen, waarachter men zich
verbergt.
(Doopflaap, bl. 289 , voor dood/Jaap, enz. zijn onaardige
drukfouten, die ons in zulke ftukken niet moesten hinderen.)
Tegen deze twijfelingen ftaan een aantal teekens van
bewondering en bijzonder genoegen , op den kant van ons
exemplaar, over. Maar wij zijn ons beftek reeds te bui
ten gegaan, en willen het dus bij de hernieuwde betui
ging laten, dat wij van zulke geestelijke fpijze nog bij
lange niet verzadigd zijn; in het bijzonder ook niet van de
fchoone gebeden, nu en dan voor de leerrede geplaatst.

Ella bij de Weduwvrouwe te Zarphath , Leerrede over
I Koningen XVII'. 8—a 6, uitgefproken op den achtflen
Maart laatstleden, zijnde den Overifsfelfchen Biddag
voor het Gewas, met eene Foorrede, handelende over
het tegenwoordig heerfchend Remonflrantfche Verwarrlngflelfel in de Godsdienst, met bijzonder opzicht,
onder anderen, tot een daartoe betrekkehjken wenk in
het onlangs uitgegeven werk van den Heer w . B R O E S ,
door L . H . B a H L E R , Leeraar bij de Waalfche Ge,
jneente te Zwolle. Uit het Fransch. Te Amjlerdam,
bij J. H . den Ouden. 1 8 2 6 . In gr. 8yo. 32. en 39
blf:-I5•N"een, Lezers! het kanfelwerk van B 2 H L E R is al te
nietig, om het in aanmerking te nemen; en wij zouden
op den titel ons geduld niet eens beproefd hebben „ had*

den wij geene andere redenen voor onze vermelding dezes fchandboeks.. Om er tegen te waarfchuwen, vatten
wij ook de pen niet op. Dat — wij weten het — is de
weg niet, om zulk onkruid uit te rocijen. Geen menseh
kan er door bedorven worden, dan die reeds te krankzinnig i s , of te flecht, om woorden van waarheid en gezond verftand zich ten nutte te maken. Maar er zijn
toch anderen j die $ door de kennis van hetgeen^zij nog
niet weten, kunnen belet worden in het ter goeder trouw
aannemen van hetgeen B a » L K R «. ƒ. zoo al verkiezen
te zeggen. En is de mededeeling dier kennis voor den
Waalfchen Leeraar onaangenaam, hij heeft ons genoodzaakt, en wij zijn haar verpligt aan onze belangftelling
pok in de eer des Gereformeerden Kerkgenootfchaps.
Als de

zonen van

Do. B Ü H L E R ,

van wie het ge-

rucht ons meldt, dat zij voor rekening der domperfabrijk ftuderen, niet beter vóór hun examen preken kunnen ,
dan nu hun papa, dan zal het provinciaal Kerkbeftuur,
dat nog verder onderzoek toelaat, een waarachtig bezwaar opleveren tegen den geest der XIXde eeuw. De
Jtecenfent kan, tot blijdfehap van allen, die het heil der
gemeente ter harre nemen, verzekeren , dat B a H L E R
geene gemeente heeft, die de preekjes hoort, welke nu
de eer der vertaling genieten; ja dat zijne ganfche Eerwaardigheid een onbekend ding w a s , tot op de invoering
der Joodfche regtzinnigheid in de Gereformeerde Kerk.
Om de Foorrede is ' de zoogenoemde Leerrede zeker
uitgegeven, en de betrekking van dit boekje tot het onlangs vermelde van Dr. C A P A D O S E is kennelijk. Ook
daarom willen fommigen niet gelooven, dat B ÜH L E R
de auteur is van dit voorwerk, maar moederlief, of een
}njlituteur , die het met haar ééns i s , ! of een regtsgeleerde, die op de Waalfche leer te Zwolle moet pasfen, of
de eene of andere Jood, dien men er op nahoudt. Wij
hopen, dat E I I I L E R die Voorrede niet zelf heeft gemaakt ; omdat hij voor een goede ziel (zoo als men zegt)
plagt door te gaan bij wie hem zagen, en er geene kans
tot verdediging dier Voorrede overblijft. Aan de liefheb-

pers der geestelijke exercitiën, of oefeningen, in den omtrek van Zwolle, ook door B Ë H L E R trouw bezocht,
zal dit voorwerk uitnemend behagen.
Vier redenen geeft de man op van zijn ftilzwijgen op de
ongunftige beoordeelingen zijner werken, en van zijn voortgaan , evenwel, met zijne moeite. Zij komen hierop neder. Do. B a H L E R ziet voor niemand voordeel in openlijke perfonele flrijdvoering. (Als het waar w a s , had dit
boeksken het licht niet gezien.) Als iemand zich maar
verbeeldt de waarheid te preken, dan mag hij van alle bekwaamheden tot zijn ambt ontbloot zijn; en dewijl nu
B a H L E R de waarheid voorftaat, doen alle aanmerkingen,
pp zijne onbedrevenheid niets af. (Hierop zeggen wij
niets.) Hij heeft geen Recenfent beleedigd, en dat dezeiï
zich beleedigd achten door de verdediging der waarheid
paar Gods woord, is zijne fchuld niet. (Eene nieuwe
beleediging voorwaar bij zoo velel B a H L E R heeft elks;
gezond verftand , eiken vriend van waarheid en godsvrucht
beleedigd. Wat beteekent daarbij de aardigheid', die hij
buitenfporigheid, kwaadwilligheid noemt, welke iemand]
zich met den eerften lettergreep van B S H L E R ' S naatrt
veroorloofde ? Bij zoo vele aanleiding tot verontwaardiging mag men toch wel eens lagchen o o k ; en die het gelaat altijd in eene effen plooi kan houden, b. v. als hij
hier de hoop der Kerke ziet vestigen op — N B . Hoogl,
V : 2 , is zeker alleen zoo ernflig door zijne verontwaardiging.) B Ü H L E R wordt onfehuldig vervolgd, en.
dat is zijne eer. Die ongunftig over hem oordeelen, zijn
partijdige voorfianders van den geest der eeuw, die zij
als onwederfprekelijk het licht zelve prijzen, allen voor
willens blind houdende, die dat niet erkennen ; hardnekkigen, die de verdedigers der waarheid verachtelijk, hatelijk maken; onbefchaamden, ja goddeloozen, die zich
allerlei flinkfche ftreken ezv. veroorloven op hunne opgeworpen regtbank van letterkundig terrorismus, terwijl
zij zich fchuilhouden ezv. Zoo loopen de vier zoogenoemde redenen door elkander.
Een woordje voor het publiek, Weleerwaardig Heer!
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Bekend of onbekend bij u zij de Recenfent; fdie zich vrij
moedig, zoo lang zijn herfengeftel en zijn gemoed niet ge
krenkt of aan de ondeugd toegewijd zijn , rekenen zal tot
hen, dk uwe, of Hever D A C O S T A ' S denk- en handel
wijze veroordeelenX daarmeJe heeft de waarheid niets te
rnaken. Gij hebt daarom nog geen gelijk , omdat men
ywen naam kent, omdat gij zoo zeer geleerd zijt in fchelden en verdoemen, en omdat gij aan het laatfte woord
blijven kunt met het ontwijken van alle wederlegging en
het geftadig herhalen van dezelfde dingen, al zoo weinig
als gij daarom met den waardigen B R O E S zoudt te me
ten zijn, omdat gij u , op c A P A D O s E 's jammerlijk
voorbeeld, tegen hem — hier is het allermoeijelijkét niet
te lagchen — opwerpt. Zoo lang Prediker VII: 10
waarheid behelst, is het gedrag, dat gij met uwe voor
zangers houdt, veroordeeld , niet door het fchrikbewind
der tijdfehriften ^maardoor den Bijbel. Zoo lang gij l i e g t •
en gij liegt, door aan uwe tegenfprekers de belijdenis toe
te kennen, dat onze eeuw geene gebreken zoude heb
ben — zijt gij of willens blind, of boos van harte. Zoo
lang gij zoo liefdeloos fchrijft en preekt, onteert gij uw
heilig ambt, en toont gij niet te willen leeren van H e m ,
die zachtmoedig was en nederig van harte. De w e g ,
dien gij hebt ingeflagen, is de weg niet tot verbetering.
De eer uws naasten niet ontziende, noch de rust der
Kerke G o d s , verergert gij het bederf, dat in de werelg!
is. Uzelven in verdenking brengende van aanmatiging
zonder bevoegdheid, en van wat niet al ? ergert gij alle
verftandigen en gemoedelijke Christenen, en bedroeft gij
hen* die ook de ligtzinnigheid, die onzen tijd kenmerkt,
betreuren; gij fterkt de vijanden des Christendoms in
hunnen afkeer van den Godsdienst des Evangelies, en —
ja! de paperij, het Jezuitismus ziet met welbehagen, hoe
gij hun in de hand werkt, en wijst, met triomf, op de
verdeeldheid, die gij bevordert. Die u dit lezen laat,
zoude u hetzelfde laten hooren, zoo hij met u fprak, en
bidden u dan, dat ge uwen weg voor God zoudt onder
zoeken, wel verzekerd dat het u hard zoude vallen, te^

gen hetgeen die zelfbeproeving u vermaande, u te ver»
zetten. Predik, naar uwe overtuiging, het Evangelie,der
genade G o d s ; beftraf het kwade, alles wat den zegen
des Evangelies in den weg ftaat; houd u aan de les vap
P A U L U S ,
1 Thesf. V : 1 4 ; en uwe rust, uwe achting
voor uzelven, en het nut uws levens, zullen zekerder
zijn. Doet gij het niet, het medelijden met uwe nuttelooze afmatting, de glimlach over uwe onverftandige lief
hebberij , of de verachting uwer, de Gemeente Gods ontftiehtende, hardnekkigheid,zal u ongehinderd laten woe
len , en de Kerkelijke Gefchiedenis, uwe ofera omnia
vermeldende, u regt laten wedervaren; maar — wat zal
voor u de vrucht zijn van die dingen, waarover gij u
nu fchaamt, gelijk gij zelf zoudt erkennen, kondet gij
tot bedaren komen ? — De lezer vergeeft ligtelijk deze
uitweiding aan het hart, dat zich bedroeft over de bijsterzinnigheid van hen , die zich opwerpen tot verdedigers
der Kerke, en die hare belangen zoo fchrikkelijk benadeelen.
a

B a H L E R redeneert nu zoo wat over den hoogmoed
des menfchen tegenover de genade Gods. Die hoogmoed ,
te allen tijde der Goddelijke genade vijandig, is , zegt
hij „ de geestuler eeuw." Wij zeggen het met hem; te
allen tijde (niet alleen in de X i X , ook in de X V I I I ,
ook in de XVIIde eeuw) kantte zich de menfchelijke
hoogmoed tegen de genadeleer des Evangelies aan; maar
ach! hoe heeft B a' H L E R durven fchrijven, dat uit dien
hoogmoed de verdraagzaamheid en algemeene menfchenliefde ontdaan i s , op welke alle nieuwe ftichtingen van
weldadigheid onzes tijds gevestigd zijn? Hoe durven
lasteren, dat daarom niet meer mag gerept worden van
hetgeen hij vervolgens noemt ? Zoo verre is het er van
daan, dat wij er thans tot hemzelven, met deernis, van
fpreken moeten, en zeggen: „ Word veranderd door
de vernieuwing van den geest uws gemoeds, zonder
welke niemand hetjiik van God beërven z a l , en bewijs
de kracht der bedorvenheid van het menfchelijk hart niet
langer door uw eigen voorbeeldt" Hoogmoed noemen
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wij het j dat hij van zijne gedichten en leerredenen fpreekt,>
die niet gèfpaard worden door hen, die hun voordeel en
de verzadiging hunner eerzucht zoo wèl vinden bij het
vleijen en koesteren des hoogmoeds. B a H L E u.! wie
zijn dat? Wij ook fparen de voortbrengfelen uwer pen
niet, zoo lang zij zulke bittere vruchten, of, wil men,
zulke zoete vergiften voor fommigen zijn ; en het is diépe
afkeer van den hoogmoed, die u bezielt, die ze ons doet
verachten. Gij voedt den hoogmoed, die zich zelfs op"
Gods regterftöel plaatfen durft! W a t , zoo eens uw geweten moest antwoorden , dat gij daarbij uw voordeel eri
de verzadiging uwer eerzucht zoo wèl vondt ? Niet wei*
riigen toch gelooven het.
Nu komt de man op het ftelfel der vereeniging van"
alle Protestanten. Men weet, dat B R O E S daarover gefchreven heeft, en hoe. Wat er hier over gezegd wordt^
is den nabaauwer van C A P A D O S E waardig. Men z i e ,
hoe B a.H L E R dit ftelfel op den titel noemt, en men w e e t ,
wat men van hem krijgt. „ Ik gevoel mij door de liefde van J E Z U S C H R I S T U S , en jegens allen , die Zijne
waarheid liefhébben, gedrongen en vetpligt, om , naar
mijn beste vermogen, de bedrieglijkheid van dit fchoonfchijnende voorgeven te ontmaskeren." Zoo fpreekt hij.
O c h , arfne man! uw beste vermogen is volllagene onmagt. Daartoe hebt gij noch van G o d , noch van menfehen roeping. U w gevoel is inbeelding, Lees wat^in
de historie der dweepers, en valle u dan het masker af,
waardoor gij niet zien kunt; want gij weet niet, dat gij
zijt ellendig 1
Men verge ons niet, dat wij den man wederleggen,
die niet verftaat, wat hij lastert, en in zijn fchimmengevecht alles overhoop haalt, tot de zoo achtingwaardige
•Maatfchappij tot Nut van 't -Algemeen, alle Genootfchappen, die, het woord zedelijke verbetering toelaten,
Romans , Dagbladfchiijvers , den Katechismus , enz. Bedenkt eens : door de genen, die buiten zijn, verftaat hij
de niet - Gereformeerden, zich beroepende op i Cor.
V ; 1 2 ! Hij z e g t , dat er maar eens in het jaar van de

IESRR.E0E, ENZ.

gemeenfchap der Heiligen gefproken wordt, en weet te
vertellen, hoe de Hervormde Leeraars over de XXIfte K a tech. afd. preken. Hij weet het niet; hij kan het niet
weten: hij gaat immers niet overal rond, waar die afdee
ling behandeld wordt, en — de Recenfent, die ook over
dat geloofsartikel meermalen op zijne beurt gepredikt heeft
en hooren prediken , verzekert, dat er zóó over gepredikt
wordt j als B a u L E R zegt dat niet gefchiedt; en fmart
hem nu de onwaarheid niet, waarmede hij Ambtgenooten
in hetzelfde Kerkgenootfchap beleedigt, dan liegt hij te
gen beter weten. In allen gevalle, zulke Schrijvers ver
dienen tentoonftelling, geene wederlegging. Neen, wij
zeggen niet te veel: een Leeraar, die, hoe onbekwaam,
op H U G O D E G R O O T met verfmading nederziet, e a
dien onflerfelijken Verdediger van de "waarheid des Christelijken Godsdiensts te laste l e g t , dat hij in zijne verkla
ring J E Z U S C H R I S T U S zelfs uit de voorzeggingen des

N . V . tracht te doen verdwijnen; een Leeraar, die fchrij
ven durft, dat onbewimpeld in de Gereformeerde KeTk
gepredikt wordt, dat het ganfche menschdom
herfield«,
hergeen wel niemand gelooft, enz. (want wij konden nog
al vrij wat ongerijmdheden affchrijven) verdient befpott i n g , beklag of verachting, maar geene wederlegging,.
Kan

hij B R O E S niet nazeggen, dat hij met elke orde

des heils tevreden is-', bij welke de zondaar niet van de
wederkeering tot God wordt afgefchrikt, en ook niet wordt
gerustgefteld zonder heiliging van hart en wandel, dan
moet hem wel die vereeniging der Protestanten leed
doen, die, allen daartoe nader brengende, alle onver
draagzaamheid omtrent meeningen uitfluit, waarin men
kan blijven verfchillen, zoo goed als men in onderfchetdene vertrekken van één huis de onderfcheidene manier
van huishouding kan dulden, en maken toch eene ge«
meene zaak, die het onderling belang bij bet groote g e 
bouw als pligt voorfchrijft. Die telkens „ brand" roept
als er geen vonk gevaar i s , en in het huisgezin, waar
hij woont, daardoor alles in de war helpt, is waarlijk
de nuttigde huisgenoot niet. Men hoede zich van zijne
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dwaasheid; hij kan een brandftichter worden. En hier*
mede hebben wij zoo wel aan B R O E S als aan de Remotu
flrantfche Broederfchap herinnerd, dat zij zich maar
hebben ftil te houden, al maakt B a H L E R nog zulk een
geweld, bij de bewustheid dat het heil der Kerke bij hen
geen gevaar loopt.
De Lezer zal nu ook niet van noode hebben, dat wij
hem ophouden met hetgeen D Ü I I L E R te lasteren heeft
vooral aan eene plaats in het treffelijk werk van B R OTÏ s,
die hij misfchien alleen- uit de Boekzaal voor April kent,
waar zij met lof is aangehaald", en waartegen hij dan beweert , dat de Remonjlranten geene Sekte zijn , en dus
de vereeniging met dezen niets is dan de gelegenheid,
aan Satan onverhinderd te geven, om het doodelijk vergif der verderfelijkile ketterijen.te verfpreiden; dewijl het
Remonflrantismus ftrckt,om alles zoo los te maken, d a t ,
onder den naam van Christenen , allen tot dezelfde on verfchilligheid omtrent C H R I S T U S gebragt worden. Ware
het z o o , niemand heftiger tegenflander van zoodanige veree*
niging dan B R O E S zelf, en elk Dienaar des Evangelies
in zijn en in het Remonjlrantfche Kerkgenootléhap, die
nog niet te vergelijken is bij bedorven zout, dat vertreden worde {Matth. V : 1 3 ) . Maar, gelukkig, het geloof hieraan rust op het gezag van B Ü H L E R c. f.!
De Remonjlrantfche Broederfchap is bij den Zwolfchen
Leeraar niet meer gehaat, dan zijn eigen Kerkgenootschap. Hij heeft het tegen allen, de Doopsgezinden ook.
Alleen de Lutherfchen gaan vrij. Zoude hij die misfchien
tot zijne ware K e r k , de Bilderdijkfche factie, berekenen? — 0 , B R O E S ! wel hadt gij gelijk, toen gij haar
teekendet als zulken , wier leus i s : verdeel en heersch ! —
die de aanklagt tegen de Protestanten over het wankelbare hunner beginfels onderfteunen , mystieke of vreemde
gevoelens begunfligendë, en het bijgeloof in den Godsdienst bevorderende, ook door illiberaliteit met opzigt
•tot de burgerlijke vrijheid !
Een ieder wachte zich van fchade!

j . H. D E H E S ,
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feënees - reg'tsk'ufidige Verhandeling óver den Kindermoord,
Un dienjle Van Geneeskundigen en Regtsgeleërden za •
mengejleld door j . it. D E H E S , M'ed. Doet. Te Arnhem , bij. C A . Thieme. In gr. 8ys. Behalve het Voorberigt ± 3 2 5 bl. f a-.:to D e n lust tot beoefening der öeregtelijké Geneésküru
j , de onder ons op tè wekken, en tevens een belangrijk
ftuk uit dezelve te ontwikkelen ,-. 'is' bet oogmerk der
to uitgave van dit wferk;" dus verklaart zich de geleerde
Schrijver over dezen arbeid in het voorberigt; en het komt
Ons v o o r , dat de keuze des onderwerps zeer gepast ié om
dit doel te bereiken. Immers waar is een gedeelte dezer
iwtenfehan', van meer algsfneen belang, dan dat, hetwelk den Kindermoord betreft; en waar is er een * waaromtrent, in weerwil des veelvuldigeri onderzoek», nog
grooter verlchillen te vereffenen en meer duistere puntert
itjn óp të helderen? Laat Ons dan kortelijk dit gefchrift
doórloopen^ ten einde deszelfs betrekkelijke waarde te
béter te kunnen beoordeelen; Het is in zeven afdeelingen
gëfplitst; bevattende t'. eéh onderzoek, öf het doodgevonden kind de natuurlijke vereiséhteh tot voortzetting
des levens bezeten h e b b e ; 2. of het kind al dan niet
geleefd hebbe; 3. onderzoek naar den dood door verdikking , bij pasgeboren kinderen, en de wijzen deszelven5
4. Onderzoek der verwondingen; aan Het kind $ vööral
aan het hoofd deszelven, gevonden; 5.* over het hedepleggen en verlaten der kinderen op eene éénzame; plaats *
ën de mogelijke gevolgen daar Van; 6. onderzoek naar den
zielstoeftand der moeder., v ó ó r , onder; en na de veflosfing; ter bepaling van hare fchüld of önfchuld * tiè
het bewezen zijn van gewelddadige ombrenginig des kinds-$
7; over het oprigten van openbare geltichteh voor zwangere meisjes. De eerfte afdeeling bevat hét algemeen békende aangaande dé levehsva'tbaarhëid'. "In dè tweede wordt
de longenproef met veel naauwkeu'rjghejda overwogen^
ÏJOEKSESCIU 1 8 2 6 . N O . 1 4 .
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iret vóór en tegen opgefornd, en derzelver betrekkelijke
waarde met juistheid bepaald. In de zesde afdeeling wordt
regtmatige hulde töegebragt aaii ohzën onfteffeïijken lands
genoot P E T R U S C A M P E R . Men vindt hier de navolgende regelen opgegeven:
i ° . Bij verdenking van Kindermoord, is het biet genoeg, dat de daad, als zoodanig, door de moeder gepleegd, bewezen z i j ; het onderzoek-moet verder bepalen, of deisö daad der b'eklaagde kan worden toegerekend. .
a ° . De geregtêlijke Geneesheer moet te dién einde be-;
palen, of er tusfchen de wijze van dood, en de omftaadigheden, bij en na de verlosfing voorgevallen , overeenkojrtst, rals: werking en oorzaak, kan worden aangenomen.
3°. Hij moet dus bepalen , of de vrouw , in önmagt,
flaapzueht, of uit ftompzinnigheid, haar kind de noo«
xjige hulp niet verleende, o f anderzins , in een' dier tóeftanden* aanleiding tot deszelfs overlijden gaf.
4°. Indien gewelddadigheden aan het kind zijn gepleegd^
t o o .moet hij opfporen, of dezelve in waanzin , melancholie of manie zijn aangebragt.
5 ° . T e dien einde moet hij de oorzaken, zoo als die
in het verhandelde zijn opgegeven, in het oog houden,
en z i e n , of in.de beklaagde, in hare verklaringen, en is
die der getuigen, de aanwezigheid 'van zulke oorzaken bewezen kan worden..
:<5*. Schijnt dit bet geval niet te zijn, dan moet hij de'
mógelijkheid aannemen, dat de befehuldigde reeds vóór
of, gedurende hare zwangerheid waanzinnig kan geweest
Zijn; en hij moet zijn onderzoek, óp dit pont, met des*
t e . meer voorzigtigheids voortzetten^ daar h e t , over 't
algemeen, als waarheid gelden kan , dat waanzin des të
meer verborgen, des te moeijelijker te ontdekken zij +
naar mate dezelve langzamer ontftond en langer reeds
duurde.
In de laatfle afdeeling, handelende over het oprigteö
van openbare gehuchten voor zwangere meisjes j wordt
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Bet ntit van zoodanig eene inrigting bovenal doof dat dec
werkelijk beftaande Vondéjjpgshtüzen aangedrongen ; terWijl eindelijk eenige bijvoegtós en verbeteringen, meestal ontleend uit H E. N K E ' S Tijchchrift, aan het flot dezer
Verhandeling geplaatst zijrt.
Recenfent betuigt gaarnedit werk met genoegen door^
lezen te hébbeii, eh daariri veelvuldige proeyen van de§
Schrijvers belezenheid te hebben aangetroffen. De leze?
lal in'Hetzelve het beste en wetenswaardigfte, w a t * in dé
laatfte jaren vooral, over dit gewigtig hoofdftuk der Ge*
regtelijke Geneeskunde gefehreyen i s , bijeenverzameld
Vinden, en een iegelijk,die bllar)g ftelt ia de beoefening
tjezer belangrijke wetenfchap, zal ook deze bijdrage tot
dezelve, hiët zonder vrucht, raadplegen!

lïtt vijfentwintigjarig bef aan van fei Natuur- en Schets
kundig Genootfchap te Groningen, plegtig gevierd óp
den i Maart 1 8 2 6 , doorril,
V A N S W Ï N D E R B N J
Ridder van de Orde van den Nederlèndfcheih, Leeuw,
Secretaris van voornoemd. Genootfchap. Te Groningen
bij' J. Oom'kens. I8aö. In gr. 8vo. 9 2 Bl. f : - 8 o .

t

H et Natuur- en Scheikundig Getiöorfchap té Groninger!
heeft zijnen eerden oorfprong te danken •aan eene Vërêenigirig yan Studenten der Groninger Ho'ogfifehooi, eri
wel vooral aan den Heer T H . V A N S W I N D E R E N ^

öie hier de tolk is der feestvierende ftiehtlngj De gefchiedenis van het Genootfchap én dé -vruchten; door
hetzelve voertgebragt, maken deri inhoud dezer ftedé
t t i t . Later vereenigde zieh genoemdGehdotfebap (in 1 8 i d )
thét éen'e insgelijks të Groningen öpgérigte J ï a t u ü r D a d è r *
ioekendë Maatfchappij., tot geen gering voordeel Voor
beiden. Thans ziet het Genootfchap „zich;.in.het bézit
Van eene'.aanzienlijke verzameling vön natuUr- én iehei.
kundige werktuigen, van eene niet onbelangrijke boekè*
ï%i telt onder deszelfs leden verfcheidene rtiét roem BêT t &
t
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kehdè in-< en uitlanders, en mag zich beroemen in Gfo*
ningen en elders door deszelfs werkzaamheden nuttig ié
zVjRi Eenige achter de Redevoering gevoegde aanteeke*
ningen behelzen onder anderen eene opgave van de doof
den druk bekend gemaakte ftukken, welke in bet Genootfchap zijn voorgelezen of aan hetzelve medegedeeld,
eenige korte levensberigten aangaande R E I N T M E S *
DAG,

WOL TER HENDRIK CRULL

(wiens vet*

dienfielijke Disfertatie de Cranio bij alle Phyfiologen ge*
noegzaam bekend zal zijn) en J A N W I E D E Ö A N
K A R S T E N , en eindelijk eene naamlijst der leden van
het Genootfchap in de afgeloopefié vijfentwintig jören^
Hier achter is nog een Duitsch gedieht geplaatst van den
Heer G . H . V A N S E N D E N , hetgeen, hoezeer het ziek
door geene hooge poëtifche vlugt onderfcheidt, echtef
voor de gelegenheid zeer gepast i s , en allen opwekt tof
éendragtige zameftwerking:
„ Wir wollen in dera' hehre'n Tempel
Mit reinem Sinn', als Brüder, ftehn,
Und fo der Gottheit hohen Stempel
Auf allen Ihren Werken fehn.
rt

Mogt deze opleiding van het werk tot den Werkmeester"
fteeds het eindoogmerk wezen , dat alle Natuuronderzoekers zich voordellen!

Grondbeginfelen der Staats - Huishoudkunde, in gemeenzame Gefprekken. Naar den vierden Druk uit het
Engelsch vertaald. Met eene Voorrede en eenige Aanmerkingen van Mr. H . W . T Ï D E M A N , Hoogleeraar'
tt Leyden, ezv. Te Dordrecht, bij J. d e V o s e n C o m p .
1825. In gr. 8vo. Behalve het Register, XIV, IX
en 490 bl. f 4 - 5 0 .

"Verwondert

de lezer,

zich
de wetenfehap der Staatsceewbmie-behandeld te zien in gemeenzame gefprekken , hij
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zal zich nog meer verwonderen, dat die ge prekken voorko-»
men als gehouden tusfchen eene bejaarde Dame en eene jonge
Juffer, en misfchien nog meer, dat het boek door eene
vrouw, Mevr. M A R C E T , gefchreven is. Hoewel dit laatfle
althans op den titel niet onvermeld behoorde gelaten te
zijn, gisfen wij de reden denkelijk niet te vergeefs, als
wij vermoeden, dat het om het onthaal des boeks gefchied zij; en wij ontveinzen in geenen deele, dat het
ons veel beter nog zoude behaagd hebben, een handboek
over de Staatshuishoudkunde van eenen man, als Prof,
T Y D E M A N zelf i s , te ontvangen, dan deze Dames - conYerfatie door eene Engelfche vrouw. Wij hebben allen
eerbied en niet flechts toegevendheid voor den rang en
de regten der vrouw; wij weten, wat Mevr. D E G E N 
L I S , vóór 15 jaren, gefchreven heeft, ten bewijze der
volkomene natuurlijke gelijkheid van beide fekfen in aan
leg en geestvermogens; maar zoo lang wjj haar niet toeflefnmen, dat de huisfelijke bezigheid flechts e'én uur &y
gelijks aan de vrouw en moeder behoeft te kosten, laten
wij het regt der vrouw tot het uitgeven van allerlei ge
fchriften , dat zij haar toewijst, niet gelden, en verliezen
daardoor niets van de achting onzer Nederlandfche Da
mes. W ij zeggen „ yan allerlei gefchriften,"
en de
lezer verftaat ons, die gaarne met ons de bloemen en
vruchten plukt, welke het geoefend verfland, het teedeij
gevoel en de zuivere fmaak van onze P E T R O N E L L A
T

MOENS,

Mevr. V A N M E E R T E N e z v . ,

om

geene

andere te noemen, het publiek aanbieden. Doch (en elk
zijn fmaak!) eene fystemaüfcbe wetenfchap, om het even
of zij theologifche Polemiek of Staatsocconomie betreft,
behoort niet tot het vak der vrouw, zoo min als de
borduurnaald in de hand onzer Regenten of Profesforen.
Hoewel n u , naar ons oordeel, althans naar ons ge-s
v o e l , Mevr. M A R C E T getreden zij buiten den vrouweMjken kring, hetgeen elk, die gelijk gevoel bezit, ons
zal toeftemmen, vooral wanneer hij de voorname hoofd
zaken , in dit boek behandeld, verneemt, is het tevens
waar, dat zij een voortreffelijk werk beeft geleverd. Zeer
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zoude het ofl3 leed doen, indien de proefneming met dezen arbeid op den fmaak des publieks voor zulke lectuur
mislukte, dewijl waarfchijnlijk daarvan de uitgave van
A D , S M I T H ' S werk ever den Rijkdom der
Natiën,
Vóór 30 jaren 'niét gedaagd, afharigt. De aanmerkingen
van T Y D E M A ft zijn weinige, en zelfs zoo weinige, en
(uitgezonderd het uittrekfel uit H. D E O R Q O T ' S Meiding tot de Hall. RegtsgeL, bl.' 54—57) van zoo weinig belang, dat het duidelijk blijkt, dat 's mans naam en
de voorrede eenigltjk dienen, om, dit Dameswerk aan den
man te brengen. En moge dit oogmerk naar wensch bereikt worden; want — wij herhalen het — men krijgt
hier een voortreffelijk werk; het boek is belangrijk,
daar het eene wetenfehap betreft, hier, nagenoeg voof
het eerst, ftelfelma:ig behandeld, zeer veel, der kennisfe en behartiginge van {taatsambtenaren en andere
burgers waardig, bevat, en in een' aangenamen ftijl,
200 Veel de onderwerpen toelaten, gefchreven is. Prof.
T Y D E M A N recommandeert het vooral aan onze guide-hjke Dames, wier wil de wet is der mannen , die, zegt
hij, in ftaatshuishoudkundige begrippen nog ruim eene
eeuw ten achtere zijn. Een fraai compliment, zeker!
Wij zeggen nu nog allee», dat dit boek is afgedeeld
in tweeëntwintig Gefprekken. De twee eerfte zijn tot
inleiding, over de noodzakelijkheid, het nut en de moeijelijkheid der Staatshuishoudkunde, derzelver bepaling,
ezv. De twee volgende handelen over den eigendom ; het
vijfde over de verdeeling van den arbeid; het zesde en
zevende over het kapitaal; bet achtftè en negende over de
dagloorien en de bevolking; het tiende over den toeftand
der armen. In het elfde wordt over de inkomften gefproken; en in de drie volgende over zulke, die bepaaldelijk uit landeigendom, de bebouwing van land, en uitgezet kapitaal ontftaan. De waarde en prijs is de inhoud
van het vtjftiend?'giïprék, het geld van het zestiende en
zeventiende. De koophandel, bijzonder de buitenlandfche, is de inhoud van vier volgende gefprekken, en het
laatfle handelt over de confumtie.

Gaarne (laafden w i j , met eenig uittrekfel, des Schrijffters juist oordeel, fcherpzinnigen redeneertrant, beknopte
y W d r a g t , en duidelijken ftijl; doch wij mogen van dit
in waarheid interesfante werk niet meer zeggen uit plaats
gebrek , prijzen het met al het Engelfche, dat het na-tuurlijk aan zich heeft, der deelneming aan,en bedanken
Prof. T v D E M A N , ook den ons onbekenden Vertaler,
en den Uitgever mede. Het Register achterop, is zeer
welkom , doch had wel wat uitvoeriger mogen zijn.

perken der Hollandfche Maatfchappij van f raatje Kun*
flen en Wetenfchappen. Vide Deel. Te Leyden, hi/D. du
Mortier en Zoon. 1823. In gr. 8vo. 382 EL f 3 * 6Q.
T o t onze groote verwondering worden wij door den Redakteur gewaarfchuwd, dat dit boekdeel, al vóór zeer
lang aan ons toegezonden, nog onaangemeld is blijven,
ftggen. Wij herinneren ons trouwens levendig , het des«
tijds reeds met groote belangftelling en genoegen te heb
ben gelezen. Maar misfchien waren wij eenigzins verle*
gen, wat van hetzelve te zeggen. Ér is toch altijd iets,
gewaagds en misfchien ongepasts i n , als beoordeelaars
van ftukken op te treden, die door de benoemden eener
geleerde Maatfchappij reeds beoordeeld zijn, e n , op der
zelver berigt enz.' met goud bekroond, den ftempel van
het gezag dier ganfche Maatfchappije dragen. Wij bepa
len ons dan nu nog des te eerder tot een bloot verflag,
omdat zoo wel de Heer V A N L I M B U R G B R O U W E R
zich , federt de verfchijning van dit boekdeel, nader voor
een uitnemend kenner en beoordeelaar van oude en nieu
we letterkunde heeft doen kennen, als hieromtrent ten
aanzien van den Heer V A N K A M P E N al lang geen twij
fel meer beftond. Wij kunnen niet nalaten, de Holland
fche Maatfchappij, die in eene zekere nederigheid daar
heen gaat, geenerlei gewigt aan het lidmaatfehap van
haar hecht, maar hare bijeenkomften voor eiken leergieri
gen en onbefproken menseh als openftelt, en dus naau-
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welijks onder de geleerde Genootfehappen in ons pderland wordt genoemd, geluk te wenfchen met zulke antwoorden op hare belangrijke vragen,der pepne van zulke
mannen voorzeker niet onwaardig.
Wat dat van den Heer B R O U W E R aangaat, betrekkelijk het beftaan of niet beftaan van een n a t i o n a a l N e derlandsch Treurfpel e n z . , geen man van fmaak£n oordeel ,
geen maar eenigziiis geoefend liefhebber vanfde tooneelpoëzij in bet bijzonder, zal hetzelve zonder de uitne-?
mendfte voldoening uit de handen leggen. De volledigheid, de hechtheid , de reine geest, met klasfieke oudheid doorvoed, die in dit ganfche ftuk heerfchen , maken
het, in ons o o g , tot een meesterftuk. De flotfom va^n
*$ maps onderzoek i s , dat -wij met V O N D E L op den
weg waren, om een' eigen' trant en foort van treurfpel te;
verkrijgen, als 't ware eene plant, in Nederlandfchen grond
pit den ouden Griekfchcn wortel ontfproten. Doch daarna,
werd het Franfche, vroeger dan het onze tot rijpheid gekomen , door vertaling en navolging, op onz^en bodern
p.vergebragt; en nu was de hoop op Qorfpronkelijkheid
te meer verloren , daar Frankrijk niet flechts als voorbeeld, maar ook als wetgeeffter optrad en aanhangers in
menigte vpnd, Eenmaal op den weg geweest zijnde, moer.
het echter;niet voor onmogelijk gehouden worden, op
denzelven weder te keeren; en bet Griekfche treurfpel,
geen ander, moet op nieuw ons model, uitfluitend modei
zijn. Of hij in deze bewering niet te ver g a ; of B I L ö E R D IJ K , die der EYanfche leest, voor onzen tijd, de
Voorkeur geeft, en V A N K A M P E N , die, in het volgende ftuk , eene vereeniging van het oudere en nieuwere,
in de poëzij, vooral de booge poëzij van helden- en treur
dicht, w i l , niet meer regt hebben, willen w i j , naar den
regel , ons boven gefteld, thans njet beoordeelen; maar
zek er is h e t , dat hij zijne zaak met eene kunde en eene
zuivere geestdrift voor het^ware fchoon ep de onfchatbare oudheid bepleit, die wegflepende mogen genoem.fi
wor den.
T

Betreffende

de

tweede

ymg

- » die heeft misfchien voor
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lezers eenige qpheldering noodig, Zij is
dan wel eene Nederlandfche

onzer

trouwens meer eene Duicfcbe,

guestie, zoo men ons dit woord veroorloven wil.

T o t bier-

t o e , namelijk, heefc men tigt meestal daarvoor gehouden, dat
de oude

Grieken en Romeinen de éénige

y/are fchoon
ftandige

bronnen van hec

hebber) ontdekt en geqpend,

en dat eene ver-

navolging van hunne meescerftukken de éénige regte

Wijze was,

om het

in de p o ë z i j , en in 'c algemeen in de

fraaije letteren en k u n f t e n , eenigzins verre te brengen.
was wel niet te ontkennen,

Het

dat de f«aak der tegenwoordige

volken eene min of meer eigenaardige kleur en geur aan zich
droeg,

heid

die de oordeelkundige

tot

verheffen.

den

gloed

immer ontzag en met gepast-

en zuiveren toon der

Quden

poogde

te

T r o u w e n s , de dichtkunst is van alle natiën, vaq

?lle tijden en alle landftreken, en lang vóór de klasfifche letterkunde bloeide

hier en daar eene eigene,

welker voort-

brengfeletJ, tijdelijks meer bekend geworden,
zien

van fommige,

op hooge

zulk

eene geestdrift

bij

en,

waarde gefield,

ten aan-;

nu onlangs,

enkele Duitfche geleerden verwek-?

ten, dat de O u d e n , als verre beneden deze nieuweren,
inzonderheid

Deze

pftëzij

naam van Romantifche

gekre-

de werden g e z e t , ja met verachting geworpen.

der

eu

voor onze zedeu min berekend, geheel ter zjjj-

IVfiddeleeuwen

heeft

gen , naar de taal en

den

het landfchap .

wa?r zij met vroeger

luister heefc gebloeid, ook de moeder der r >man en romance , fchoon eerstgenoemde in den grond al veel vroeger heeft
beftaan en flechts een aangenomen zoon fchijnt.
En nu befteedt pn?p
de , om ons

beide,

VAN KAMPEN

dus genaamde, Romantifche
derzelver oorfprong
ten

zijne uitgebreide kun-

de klasfifche poëzij der Ouden en
en

der

Nieu weren, ten

aanzien

de,
vatj

daaruit voortvloeijende geaardheid

v

aanzien van derzelver wederzljdfche verdienden en leem-

ten, benevens de mogelijkheid en de wenfchelijkheid van beider

vereeniging

kennen.

tot een des ce volmaakter geheel, te doea

Het zal gewis niemand berouwen,

rig geftoffeerd

verwaardigd, al ware het dan qok maar om

van den

brekkig,
dachten
Uiten en

van oude en

nieuwe,

eene

oppervlak-

poginnu eens gedan wonderbaar gelukkig flagende, om zijne ge.
en gewaarwordingen in allerlei vorm van gedicht te
aan anderen mede ce deelen. V A N k a m P E N fchrijft

kige kennis
gen

die rijk en keu-

tafereel mee een oplettend overzigt tê hebben
vreemde en eigene

menfchelijken geest te verkrijgen,
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aan het Oosten , en met name aan de Arabieren, grooten in
vloed toe op het ontftaan en de vórming der Romantifche,
poëzij, fchoon bet Noorden eenen eigen' geest ademde, die
met genen verfmolt, om bijzondere wijzigingen aan de voort .
brengfels van verfchillende volken te geven. Gelijk hij bei
den zeer goed toont te kennen, zoo fpreidt hij ook eene
groote mate van onpartijdigheid in de waardering ten toon.
Wij zagen dit reeds eenigermate, waar hij B R O U W E R op
zijnen weg ontmoet» hetgeen trouwens meermalen plaats
beeft, en de achtervolgende lezing van dit ganfche boekdeel
te belangrijker maakt. Tot eigene beoordeeling begeven wij
ons niet', die inderdaad ook, wilde zij zich tot alle punten
nitftrekken, en waar en valsch .gegrond en ongegrond immer
naauwkeurig wegen en bepalen, allermceijelijkst sou zijn.
Genoeg zij het derhalve, bier te hebben bijgevoegd, dat
wij de uitgebreide kunde, het vlugge oordeel, den fchoonen
ftijl en de rijke verbeelding van den fchrijver meermalen heb
ben bewonderd.
Dé beide vragen luiden letterlijk als volgt:
Vr. I. Bezitten de Nederlanden ttn Nationaal Tooneel met.
Betrekking tot het Treur f pel ? too ja , welk is deszelfs karak
ter? zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen,
entflaan ? is het in ftet laatfle geval noodzakelijk eene reeds
beflaande Schooi te volgen, in welke redenen zouden eene keus
hierin moeten bepalen ?
Vr. II. JVelk is het onderfchéidend verfchil tusfchen de
Klasfifche Poëzij der Ouden, en de dus genaamde Romantifche
PoSzij der Nleuweren ? en hoedanig is beider betrekkelijke,
waarde, en meerdere of mindere gefchiktheid voo~r de zeden
en behoeften van den tegenwoordigen tijd?

J)e Abydeenfche Verloofde. Uit het Engeltch van Lord B Y R O N , door Mr. J . V A N L E N N E P. Te Amflerdam, bij
P. Meijer Warnars. 182Ó. In gn Bvo..IV en 67 bl. j 1 - 40.

De Heer

V A N L E N N E P , die waarachtig per extrapost
den tempel der vermaardheid fchijnt te willen bedraven, en
weldra drie uitgevers te gelijk zal noodig hebben, om den
verfchrikkelijken brand zijner door fchrijfjeukte rustelooze
vingeren eenigzins af te leiden, berigt ons, in de voorrede
voor deze Abydeenfche Verloofde, twee zeer belangrijke zaken.

LORD B Y R O N ' S

ABÏOEENSCHE

VERLOOFDE.

559.

Vooreerst meldt hij , „ ten genoege van hen, die hem
befchuidigd hebben, dat hij eene bastertfamenftanfing uit
S C H I L L E R ,

A N C E L O T

en

L A M A R T E L L I Ê R E

QÓ§

Fiesko~) voor een oorfpronkelijk Treurfpel heeft willen opdis*
fchen, dat de Aanteekeningen achter dit ftuk insgelijks uit
het Engelsch gijn overgezet" Wij danken hem voor 'deze
openhartigheid; want nu weet men ten minfte, dat hij dit
ipeisje niet gegenereerd» maar hetzelve alleen wat opgebakerd
heeft; terwijl het ons te voren toefcheen, dat hij zich het
vaderfchap van den Fiëiio. zoo wat half en half wilde laten
Aanleunen, waartegen w i j , die aan elk het zijne, en vooral
aan iederen vader zijn eigen kind willen overlaten, onze aanmerkingen hebben ingebragt. Wij meenden in geraoede eene
daad van de ftriktfte regtvaardigheid te verrigten, door by
onze beoordeeling van dat Treur|pel te beweren, dat V A H
L E N K I P
s j c H i L L B R had gevolgd, en zich flechts eenige
belangrijke uitlatingen en verfchikkingen had veroorloofd,
welke wij voor geene verbeteringen konden houden; doch
zie! daar daagt een Kluizenaar aan de Maas o p , d i e , onder,
een' vloed vaa-fdseld woorden op onze onfcbuldige Lttteroe*
feningex, zijn best doet, o p te bewijzen, dat Y A « L E N « E P S C H I L L E B . niet heeft gevolgd, maar A N C E L O T , d i e
zelf S C H I L L E R gevolgd heeft s en eenige regels lager b e
w e e r t , dat het niet gelukken van den Nederlandfchen Fiïskp.
daaraan toe te fchrij ven i s , dat er te veel van s C H 1L L E R , te
weinig van A N C E L O T is overgenomen. Hoe een man, die in
éénen adem zulke tegenftrijdigheden nederfchrijft, wèl bij zijne
herfenen zijn kan, vatten wij niet; waarfchljnlijk heeft hij zich
fuf gedacht op den pfeudo - Aristotelifchen hoofdregel van de
drie eenheden, van welke hij een groot voorftander fchijnt
te zijn. Wanneer wij er dien zwartgalligen Heremiet een gevoegelijk oogenblikje mede verfchaffen kunnen, dan willen
wij hem gaarne, onder couvert van den alwetenden en onfeilbaren, fraaigepoederden en netgeborflelden Opper. Re*
eenfent, een klein vergelijkingstafeltje toezenden van den
Fiêsko van S C H I L L E R en dien van V A N L E N N E P ; en
wanneer niet vijf zesde van den laatften, letterlijk of zakelijk, in den eerflen te vinden is, dan"h»loven wij plegtig,
het geheele receafeerwerk aan hem en zijne medekluizenaars
te zullen overlaten, en het tevens op zijn woord te zullen
gelooven, dat A N C E L O T , voor wien hij eene Platonifche
liefde fchijnt te hebben opgevat, grooter Treurfpeldichter is
p

LORD

dan

SCHILLER.

weddenfchap

BYRON*!

Men zou kunnen denken, dat wij onae

zeker verliezen

moesten, dewijl

de Kluizenaar

aan de Maas (die waarlijk nog al wat zal moeten kluizena
ren, voordat hij zijnen beroemden Franfchen ambtgenoot, j o u Y ,
jn het licht ftaat) ftijf en fterk beweert', dac V I N L E N N E E
'drie vierde van A N C E L O T heeft overgenomen; maar de
goede ziel fchijnt vergeten
SCHILLER
flond

gevolgd,

uit denzelven overgenomen heeft.

kers plunderden denzelfden
dus

te hebben, dat A N C E L O T zelf

en al wat hem maar eenigzins aanr
winkel,

Beide Treurfpelma-

en hunne waar moet er

wel eenerhande uitzien. Waarlijk, wij gelooven uit ver

fcheidene zijner gezegden, die anders onverklaarbaar zijn, te
moeten opmaken, dac de Kluizenaar den Fiesh van S C H I L 
LER

nooit

gelezen heeft-,

en de?e zonde is toch van wat
t

grover natuur, dan dat men het niet der moeite waardig ge
acht

heeft,

om het Franfche namaakfel

Recenfent had reeds

op te flaan; want

genoeg aan de omhanfelingen van den

hooggeroemden D U C I S ,

om niet begeerig te zijn naar die

van A N c E L o T .
Doch,
wij

in de vrolijke en praatachtige ftemming, in welke

geraakt z i j n , daar ons V J B N L E N N E P ,

door eene na

tuurlijke ideeënverbindiug , de belagchelijke rodomontades vaa
den Rotterdamfchen Kluizenaar weder in het geheugen bragt»
zouden

wij bijna vergeten, onze lezers met hét tweede be

langrijke berigt' bekend te maken,
voor deze

dat ons in de voorrede

Verloofde worde medegedeeld;

Heer V A N L E N N E P ,

namelijk, dat de

om door ieder wél verdaan te wor

d e n , de uitheemfche woorden vertaald heeft; „want, vervolgt

h i j , het is bij mangel van een Gfiekseh Lexicon geweest, dat
men mijne Idyllen , welk woord eenvoudig Gedichtjens betee*
kent, volflrekt als Veldzangen heeft willen aannemen en bevordeelen." N u , die is alleraardigst!

Waarlijk, de bekwaam-

fte Veldheer zou bij V A N L E N N E P

de kunst kunnen lee

ren,
van

om aan eenen juist niet eervollen terugtogt den-fchijn
eene overwinning te geven.

Bij onze beoordeeling van

d e . Akademifche Idyllen in questie hadden wij gezegd, dat
wij die ftukjes, als losfe en eenvoudige gedichtjes befchouwd,
zeer aardig vonden ; maar dat wij de proefneming, om in de
Idylle de Herders door Studenten te vervangen, voor geheel
mislukt hielden.
ken

N u zon Ons V A N L E N N E P wel wijs z o e .

te maken, dat hij die proef niec had willen nemen, en

dat hij zijne Idyllen flechts voor eenvoudige gedichtjes wild*

«ingezien hebben 5 gelijk dan ook zijn Vader, op dészéifV
Collegie, met veel geleerdheid datgene bewezen heeft, Wfft
geen bewijs noodig had , namelijk dat «JvAAiov oorfpröfikelijlÉ
een klein gedichtje beteekende. Zijn Hooggeleerde (de achtingwaardige man hóude ons dit ten goede) had misfchien eene
nuttiger, les voorgelezen, door er bij te voegen, dat het göbruik dergelijke onbepaalde woorden allengskens tot vastftaande. benamingen maakt van zekere foort; gelijk Ode, eigen*
Jijk niets dan,gezang, tegenwoordig buiten tegenfpraak en
voor ieder verftaanbaar het hooge Lierdicht aanduidt, maar
niet duidelijker dan Idylle het Herdersdicht, Doch dit in hét
voorbijgaan'. V A N L E N N E P , de 2k>on, (want wij hebben
het waarlijk nu reeds met twee gelijknamigeh, en nog met
eenen Kluizenaar op den hoop toe, verbruid J) heeft het, ooi
toch goed begrepen te worden, zoo wel in proza als in poSzij gezegd, dat hij wel degelijk Idyllen, en niets dan Idyllen
fchrijven wilde; men hoore flechts de Toeè'igening aan z^üe
Akademisvrienden!
„ De Zanggodin, die Ennaas lustvalieierJ,
Haar' ouden, wieg en bakermat, verliet,
De zanggodin der landelijke reien,
Die Mofebus eens bezielde en Theocriet
Die, eeuwen her, langs heuvelen en dalen,
Dat zij weer ftof tot zingen vinden mocht i
De fchaduweli van .vroeger idealen,
Maar zonder vrucht, helaas! had opgezocht,
Heeft op mijn' beê , de veld. en boschgezangen
Den boerfchen dosCh en *t herderlijk cieraad
Door nieuwen toon en kleeding doen vervangen,
En biedt zich aan in Nederlandsen gewaad."
t

2egt het V A N L E N N E P 'hier niet duidelijk, dat hij een
Nederlandfche M O S C H Ü S óf ï f l Ë o C R I T Ü S wilde worden door déze gedichtjes; of, indien men herri van deze
lloute aanmatiging wil vrij kennen, dat hij ten minde in den
trant van deze fcheppers en tevens volelndigers der Idyllifche
poëzij, in hunne dichtfoort, wilde fchrijven? Öf begeert
men hetzelfde in proza te hooren? Men leze eenvoudig
zijn voorberigt. „ Wie, dus begint hij , de onfehatbare Herderszangen van T H E O C R I T U S enz. gelezen heeft en daarbij bekend is met de vruchtelooze pogingen in alle talen aangewend , om eene dichtfoort veder in 't leven te roepen, die

pij V misfen van hare, idéalen verfisrven vmi, zttl zieft ever
'de floutheld verwonderen•, waarmede een Heg enbekend fchrijver de vóoribrengfelen zijner jeugd den WEIDSCHEN tijtel van
Idyllen vieren doet; vooral, wanneer eenf vluchtig'oog, up dezefi
tondel gefage'n, hem ontdekt dat ik tot hoojdperfoWdadjen
.mijner geWchtjens, geen herders , boeren of fatyrs., maar fludenten gekozen heb. Mij betaamt het die .fléuthüid in korïè
wóórden tt

:

y trdedig?nï'\ Waartoe deze

geweldige

omzwaai

tan woorden én de geheele verdediging, die op dezelve v o l g t ;
Indien v A N L E N N E P

eenvoudige gedichtjes eft niet wel d*-

g e l p Idyllen had willen fchrijven? De gronden, welke hij tót
ftavihg Zijner invoering v i n Studenten in <le Idylh bijbrengt,
hebben w i j , b i j ónze opzettelijke beoordeeling:, wederlegden,
Zöo wij meenen, te nik gedaan ; dus daarover geen woord meer i
•wij hebben het hier alleen met zijn o p z e t , zijn voornemen

té doen,dit

hij thans, nh de proeve mislukt is , gaarne wilde'

Vergiimpen. — M a a r , hóe kunnen wij. tóch zoö veel inkt verkwisten

óver

eené^ baarblijkélijke zaak 1

de tweede' bladzijde zijner voorrede

De iade regel van'

luidt letterlijk:

£ Ik

moest dus, WILDE IK IDYLLEN S C H R E V E N , naar a'ndere fpreê'
kers uitzien;" en derhalve Rbos hij , om de gelijkheid van
fle denkwijze der AmfterdamfChe Studenten met die der Siciiiaanfehe Herders, de eerften j, tot h'oofdp'érföonèn zijner Idyl-

tin, en liet hun de lediggèwordeh plaatfen dpr MèndlcasfëM
èh Corydóns vervullen''' D u s , Mijnheer Y A N ^ L E N N E P ,
wat

ook de Profesfpr, u w Vader, zijnen Corydons voorprd.

één,

en gfj dén Hooggeleerden man thans napraten moogt,

een

mislukt Idyllehdichtér blijft gij van nu af tot in lengte

van

dagen.

Waarlijk wij fchamen ons,dat wij onze geachte Lezers zoo
lang

met dergelijke-beuzelarijen

hebben bezig • gehonden ;

maar de eer van ons «Tijdfchrift, die door.dé» Kluixèsaar reg?fireeks en onbefchoft, door V A N - L E N N E P
óf meer verraderlijk werd
beantwoording,
laten,

welke

aangetast,

w i j . in. het eerst

zelve

wérd aangeboden.

achterwege

Abydeenfche Verloofde als van

Voorpraters, gelijk de Kluizenaar,

en napraters, gelijk V A N L E N N E P ,
des

wilden

maar fliêt kónden terughouden, toen o n s de .gelegen-

heid door dê voorrede dezer

Wij,

zijdejmgs en min

vorderde eejie hartige

fehoon
lieven

fehóen

kunnen thans z i e n , dac

vreedzaam van aard en d i k w i j l s z w i j g e n d e ;otrr

vredes

wille,

laten liggen,

niet

altijd d e n t o e g e w o r p e n

hand-

maar, getergd en gefard,'' o n z e Zaak^

wélke

wij

des regts

in gemoedè fteeds voor de zaak der waarheid en
hóuden, met allerlei foort van eerlijk geweer weg

ten te verdedigen*
Deze

kléine kibbelarij,

derden, zal
ketterkunde
de

geluk

wenfchen.,

hartelijk, dat ons

met welk gefchenk wij onzef
Ja waarlijk, wij •verheügéö

grooter publiek thans-eenigermate in'

gelegenheid gefield i s , om dat groote. Engelfche Dichtet-

genie,

dat onoplosbaar ménschkundig raadfel, dien zoo hoog

verhevenen
te

invloed hebben op önz» beöordeé.

Myd'eenfehe Ferhofde,

ling der
ons

tot welke wij ons ongaarne verne-

echter geen'

en dikwijls

leeren kennen.

zoo laag gezonkenen B Y R O N nader

Hoe verfchillend

oök

ovfit

het oordeel

hem , als menseh > wezen m o g e , Over zijne dichterlijke voor*
treffelijkheid luidt het eenfremmig; e n , fchoon men damnet^
met zijne hartstogtelijke bewonderaars, alles als even heefl i j k , even onverbeterlijk prijze, maar dikwijls, mèt bedaardere kunstregters, fommige romantifche uitjvasfen vergezocht,
fommige

karakters

onnatuurlijk, fommige heelden

duister4

én fommige uitdrukkingen gemanierd vihde; toch erkent med
gaarne, dat er fch'aars eene bladzijde door hérfl'gefchrévea
is,

welke niet overvloeit

Mfdeenfche Ferlaofdë,

van fchotfnheden.

êeté

Ook in

een verhalend gedicht, met Lyriféhé

brokken doorweven^ vindt men dit oordeel bewaarheid. Het*
zelve

verplaatst

poëzij

eg tot

00S

geheel,

door

Öosterfchen gloed van"

in de kleinfte trekken volgehouden dichterlijk

kosuium, öp den Turkfchen bodem, en fchetst ons de bioe;
dige ontknoöplng
ming eenef

der teedèrfte liefde, die onder de befcher-

gewaande bloedverwantfchap was ontkiemd.

navolging i s , over het algemeen, vloeijend en fchoon,
wtongene

én önnaauwkeurige

uitdrukkingen, gelijk

Dé
Gé-

w$

er

éene in de twee eerfte regels van het gedicht vinden:
# Is het land u bekend waar cypres en waar mirt
Ons de daden des landaarts vertöonen,*'
voor

het beeld zijn van de inborst of de daden der bewoners',

treft men zelden

aan.

Soms floot men op pleonastisch oirï

het rijm of de maat aangevulde regel», b . v. s
eenzaamheid
fchijn

der

kort

altijd

maan." — „

den." — „ Waar 't
troenboom
ïainder

mij

blijft

vervelen."

«De
„

De

Die nu de herders kan

verleidelijkst

wenken."

—

ooft

lastigs
heldré
verblij-

naar olijf- en

ci-

Soms vindt men eenige plaatfen

gelukkig overgebragt; doeh over het algemeen is de

<5Ö4

L

0

R

D

B O R O N ' S ABYDÉSNSCHE VERLOOFDE.

Jin yah h e t oorfpronkelijke dichterlijk ën getrouw,' en Hés*
*elfs fchoonheid en glb'ed dikwijls zeer gelukkig wedergej
geven. Het jammert ons, dat de voorrede van dit ftuk, met
-welke wij ons-te lang hébben móeten bezig hónden, wegens
de beperktheid' ónzer ruimte, ons buiten de mogelijkheid gefield heeft, ooi den Lezer een proefje vïn de heerlijke poéZ i j , die'liiér in een fraai Nederlandsen kleed aangeboden
W o r d t , te géveni dóch wij hopen bij eenè volgende gelegenheid, wanneer V A N L E N N E P - g e e n lust t o t voorredenen
hebben zal; gelukkiger re zijnj

1

fTugtige woorden over Nederlandjchè Taalzuivering eh Taalverrijking,'inzonderheidook met Opzigi toi hetgene de nieiiivë Wetboeken daartoe kunnen eri zullen bijdragen. Dbot
Mr. B . H . L U L O F S , Hoogleêraar voor het vak der Nederlandjchè Letterkunde eft Wèlfprékendheid aan ''s Rijks Hoégefchool tè Groningen , Lid fan verfchillende Letterkundige
Genootjchappeh tè Amjlerdam, Rotterdam, Leyden, Utrecht $
Antwerpen, Gent, Brugge, enz.
WJ geledeerde; Comparanten, riepenzè, protestéren voor óns' en onze ló'.
gitime gèprocréëerde descendenten, ja estiméren ons gevilipendeert en
provoceren contra luik eene fsnguinolente fententie; omnes , die aen
ons dependèren, zullen voor ons de raco Cavérén, fub eXpresfe reminiiatie van de beneficiën eiemflonij', divifionis ei öfdinis? item onZe
Vrouwen, autentica C qua muiier; daeróm gaet u niét verabuféren, om
önZe liberteyt te confisqcéren.
Ik verfheje niet, zey de D . . . . 1 ,
jy zon Duin fprekén, zoo waerjé lui rnït eeren."
i

OuA-NeAerlandsch

te Groningen,bijJ.OoiükeTis, 1826.

iVXen

Kltichtppil.

lngr.%vo.^Blif:-sa.

proeft in dit boeksken den Heer L u t o r s , met zïfflfe
eigenaardigheden; men proeft er den Profesfor, en wel derf
Profesfor in de Nederdnrtféhé' Taal en Welfprekendheicf, iri','
die niet nalaat het belang van zijn vak én leerftoel te doen'
gevoelen; maar men ziet er 00k den kundigen, bekwam-en
man, die uit den- overvloed zijner kennis en befpiegeling menige belangrijke gedachte daarheen werpt. Het voorname
doel fehijnt wel te wezen, om naar vermogen mede te werken, dat, bij onze nieuwe wetgeving, voor de oxide, tiitÉeemfche wet- en regtsgeleerde termen, nieuwe (fchoon
dééls reeds gebezigde) echt Nederlandfche woorden in de'
plaats komen; Wij verlangen die met hein — doch mefr gtnva»

B . H. L V L O F S ,

tigdheid;

OVER N E D E R L A N D S C H E T A A L Z U I V E R I N G .

w a n t , gelijk hijzelf met voorbeelden

alle uitheemfche

woorden

C"95

toont, niet

zijn ougefchikt om het volkomen

burgerregt bij ons te verkrijgen, en niet alle nieuwgefmede
zullen

als kinderen van het echte bed erkend, e n anders dan

met weerzin in handel en wandel toegelaten worden.
Het werkje

leest voor het overige aangenaam.

er de kundige ook

niet veel

nieuws,

En vindt

eti hier en daar wel

iets te berispfffl, (de Profesfor is ons b. v . veel te zacht o m trent de onkundige vertalers, die z o o maar rijp én groen —
neen, meestal enkel groen, groene mofferij , in de vaderlandfche

letterkunde

binnen

voeren)

de meeste lezers zullen er

genoeg aantreffen , dat hun onbekend, verrasfend, en , wij hopen,

nuttig

zal z i j n , tot eene behoorlijke,

frtöon niet t e

bverdrevene, waardering onzer fchoone moedertaal.
•Wanneer dé Heer L Ü L O F S
denkwijze,

het

meer diepe

het verfchil

van karakter en

of oppervlakkige in het bijzon-

d e r , van Duitfcher, Franschman en tusfchen beiden geplaatflen Nederlander, uit de
borfpronkelijkheid,

taal en

dan

gaat hij misfchien të v e r ,

heel

genomen,

kenbron, het

hare meerdere of mindere

Van elk dezer volken, als bron, afleidt»

de

en zoUden w i j , over het ge-

zaak liever omkeeren,

de taal bloot als

karakter als den grond, waaruit deze opwelt,

befchotiwenj fchoon

het

verlies van de eigene taal ligt met

omftandigheden iii verbaiid kan hebben gèftaaiï, die dezen grond
dusdanig hielpen vormen. Deze aanmerking drong Zich eenigzins bij ons

o p , en

hierbij zullen wij het óók laten;

De

y verige Hoögleéraar zie vele vrucht v,an zijnen arbeid!

Redevoering ter aanprijzing van het begraven der LijkêQ
buiten de Steden; door A S S U E R U S D o IJ e R , Leeraar
bij de Doopsgezinde Gemeente te, Êwillle. Te Zwolle, bij
Asf.zbbrt Döijer. 1S.6.

In gr.

%vo. 35 Bl f:

Inderdaad, ( z o o zeggen wij dén Eerw.

- 60.

DÖIJER

ha, bl.

1 6 ) als w'i aan het begraven in da heiligdommen des Heeren
niet

van kindsaf

tijd v o o r ,

gewoon

om zoodanig

waren, en iemand ftelde in dezen
gebruik in te voeren, zouden dan

niet alle verdandigen en godvruchtigen zulk voordel, als heiligfchendend en goddeloos,
verwerpen ?"

L o f verdient

van zoodanig gebruik;
flOEKUEsCii.

met de grootde verontwaardiging
dan elke

poging tot affchaffing

e i i , z o o lang geen Koninklijk.bevel

iSaó. N O . 14.

V v

deze algemeen

maakt, is elke plaatfelijké onderneming

toe , waarvan wij vernemen,
fe!.

daar

een hoogstaangenaam verfcbijn-

Zoo juicht dan ook de Recenfent vooral toe het befluit

der Stadsregering te Zwolle, dat d e , ons bekende, nieuw aan
gelegde begraafplaats buiten die ftad ten gevolge had, en dat
men uit deze Redevoering leere kennen,

ware h e t , om het

na te volgen 1 Daartoe bevelen wij dan het boekje aan elke
ftedelijke en ook dorps - overheid bijzonder a w .
Voor het overige doet het ons leed-, dat zoodanige rede
voeringen

nog noodzakelijk zijn.

Waarom D O I J E R

haar

voor Zwolle zoo bijzonder noodig hield, bevreemdt ligtelijk,
vooral

ais men bedenkt, dat Zwolle nu niet alleen eene be

graafplaats %uiten hare vesten heeft, op kosten en gezag der
Overheid daargefteld ,

maar ook en ten tijde der jongfte bur

gertwisten, en ten'opzigte der vaccine, en in betrekking tot
de Maatfchappij Tot Nut van V Algemeen zoo veel lofs heeft
verworven, als hier, bl. 33 , 3 4 , gegeven wordt.

Maar —

dit kan alles plaats hebben,

zonder dat daarmede fommiger,

ja

wordt, hetwelk

veler tegenftand ontkend

o o k , helaas J

buiten de waarheid niet gefchieden kan.
Nieuws vindt men hier niet, en was ook niet te wachten,
nadat reeds over het onderwerp dezer Redevoering zoo veel
gefchreven was.
III,

Vóór 34 jaTen reeds werd in den Vraagal,

N o . 1 5 0 , 1 5 3 , hierover gehandeld op eene w i j z e , die

DOIJER,

had hij dat gefchrift gekend of gebruikt, nog al

het een en ander meer

zoude hebben doen ontwikkelen en

krachtiger aanklemmen.
Tegen de kortheid, waarmede de twee eerfte ftukken der
Redevoering,

die D O I J E R

tot één had moeten brengen, be

handeld worden, bl. 5 — 1 3 , fteekt de uitvoerigheid, of lie
ver de omflag,

waarmede het overige behandeld wordt, te

zeer af, en daaraan fchrijven wij het matte der voordragt
hier en daar toe.
vereering

D e uitweiding over der levenden pligt tot

Gods in het heiligdom,

vooral

over der dooden

onvermogen daartoe ( ! ) , de helft misfchien der aanhaling uit
de

Oratie

zegd

blijven,
fprong

van

VAN GEUNS,

w a s , de waag van

voor zoo ver wat reeds ge

Oudewater,

ezv. had weg kunnen

en aan de ontwikkeling van den fchandelijken oor
en nog fchandelijker

aard der beftredene* gewoonte

ezv. meer plaats ingeruimd behooren te zijn.
Dat

TE W A T E R

Hoogleeraar in de Geneeskunde te Leyden

w a s , is zeker bij eene

overhaasting gefchreven,

die in de

uitgave eens uitgefproken voorftels minder verfchoonlijk is.
Ook is ons onbegrijpelijk, waarom D Ö I J E R , een deugdzaam
leven geleid hebbende, liever zich naast den allerondeugendften begraven wenfehen zoude, dan naast den allergodvruchtigften in een. tegengefteld geval. Zelfs bij herlezing vatteri
wij dit waarom niet. Het komt ons voor, dat dit opftel de
fijne fchaaf gemist heeft. Dat is jammer.
Het "boek s ken is met een fraai titelvignet verfierd, en ziet
er voorts zeer goed uit.

Revue explicative, des principes fondamentaüx et des beau
tés de la langue Neerlandaife. Ouvrage périodique rédigé par D . S N A T I C H , Profesfeur de Langues, etc. N o . I ,
II. Bruxelles, Weisfenbruch. 1826. 8vo. 7a pag.
Dit
werkje heeft ten oogmerk, het aanleeren der Hollandfche of Nederlandfche taal, voor de bewoners van het zuiden
onzes vaderlands, gemakkelijk en aangenaam te maken. En de
lof, daaraan in verfcheidene Fransch gefchrevene tijdfchrif
ten gegeven, i s , op zichzelve, eene belangrijke aanprijzing.
Wij kunnen ons met dézen lof, over het geheel, ook wél
vereenigen: het boekje laat zich met genoegen lezen; hec
houdt de aandacht door belangrijkheid en verfcheidenheid
gaande, en kan zeker ftrekken om verfcheidene bijzonderheden in onze taal, vooral met het Fransch vergeleken, be
ter, te doen vatten en onthouden. Ondertusfchen hebben wij
op het een en ander onze aanmerkingen, die wij te liever
mededeelen, omdac zulks in een periodiek werk tot dadelijke
verbetering kan ftrekken. Voor twee klippen inzonderheid
fchijnt de heer S N A T I C H ons toe, zich niet genoeg gewacht
te hebben: van namelijk, door de zucht om regt leerzaam en
belangrijk te zijn, in foinmige opzigten te verre te gaan, en
— niet altijd zoo naauwkeurig te zijn, als dusdanig werkje
zulks vordert. Het goede en kwade zal ligt wel best blij
ken , wanneer wij de beide, doch vooral het
No., kortelijk doorloopen.
Avant- Propos. — Du génie de Ja langue nationale; de la
valeur et de la compofttion des mots. Dit artikel is goed ge
fchreven ; het doet het voorregt onzer taal, als eene meest
oorfpronkelijke, die bijna alles uic zichzelve ontleent, en
daarom, door de ongeleerden vooral, te beter verdaan en geV v a
r

eerfte

ypeTd w o r d t , duidelijk kennen. Of ons Inboeèemii in aïfèï
deele aan het Franfche ihfpirer beantwoordt, zonden wfj
haast betwijfelen. Het vervolg van dit ftuk, in 'tfo. z, verdient ligt nog nadere beproeving. — Coup-dceil fur l'originé
tl let progrls de Fécriture alfhabétique , pour fervir dinira.
ductïon au traité de F orthographe de la iatigue neerlandaife.
.Voor z o o verre wij dit ö ï t de twee nommers kunnen beoor
deëlen, fchijnt het o p eene afleiding vfln het letterfchrift uit
fcet beeldfchrift te moeten uitloopen; iets, dat blijkbaar on"gtgToud, ja onmogelijk is: h e t eerfte is eene afbeelding van
„stfiÉW,het laatfte van klanken;en hoe oud is dit reeds? misfchien ouder dan het ander, voor zoo veel ten minfte eenig
algemeen gebruik betreft. — Veritable acception de quelques
'mots que ton confond fouvent dam Fufage,, Doelmatig en over
h e t geheel juist. Het woord knaap wordt echter niet- altijd,
maar flechts dan algemeen in een* kwaden zin opgevat f
.wanneer het vart volwasfenen Wordt gebezigd. Homonymcs.
^Gelijke woorden met verfchillende beteekenis, die het zeker
Biet nutteloos w t e doen kennen. In het woord eenvoudig
erkennen wij evenwel naau wel ij ks deze dubbelzinnigheid; altthans als ferme de grammaire, voor fingulier, is ehkelvouiig
in algemeen gebraife. Ook mogt de fchrijver hier eii elders
w e l herinnefd hebben,dat deonderfcheidenefóhrijfwijze,b, v*
Hm. licht en ligt, op bloote bepalingen der nieuweren, tot
meerdere duidelijkheid, berust. — Expofé des differences ae'teptions propres a certains mots Hollandais. In dit, anders
.niet onaardig noch onnuttig gedeelte, begrijpen wij niet regt,
hoe, de verfchillende zin, in welken b. v. het woord aangaan
v o o r k o m t , kan dienen om den ftijl te doen afwlsfelen en voor
herhalingen te behoeden. Dit, dunkt ons, berust juist o p
ëene tegenovergeftelde eigenfchap, die namelijk van meer
woorden voor één zin of zaak te bezitten. — Syttonyntes. De
juistheid van het onderfcheid, hier tusfchen fraai en fchoon
gemaakt, als zijnde het laatfte van fijner en verhevener zin ,
is bij ons niet uitgemaakt. — Locutions et proverbes. Wel ter
zake. Om echter het karakter en bedrijf van elk volk af te
leiden u k d e fpreekwijze, met welke men zich daar naar d e
gezondheid vraagt, is bjjrjkbaar overdrijven. Althans, wfj
hebben om den werkzanfenEngelschman en den diepdenkendeu
Duitfcher moeten glimlagchen. — Des abréviations. Goed.—
Expofé des principes fondamentaux de la langue neerlandaife ,
dapris la méthode Synöptiqut et figurative, Eene eigene ara-

uier des fehrijvérs,
gewijze,

te

die ons

ook

om verfcheidene taalregels teffens. tafels»

onderwijzen, daar hij veel mede op beeft,
niet

en

kwaad voorkomt. — Qjtelques mots fur

pronom SON. Het onderfcheiden gebruik van zijn en deszelfs,
hier anders goed aangegeven, is misfchien noch zoo gegrond
noch

zoo nuttig,

als men thans wel denkt.

Zie B I L D B R . *

p IJ K 's Nieuwe taal- en dichtkundige Verfcheidenheden\ laat
fle deel. — Mélanges. Hierin komt voor eene verklaring van
fommige artikels der niéuwe w e t , wat de Hollandfche woor
den, vergeleken met de Franfche .betreft; en dit eischtgroo*
te voorzigtigheid.

Het is althans f o u t ,

dat toenaam en niet

bijnaam aan het Franfche fobriquef zou beantwoorden. Van
de voorbeelden uit Hollandfche fehrijvérs,die hier voorts ge»
geven en vertaald worden,

is het jammer, dat ze zoo on.

naauwkeurig zijn afgedrukt, waardoor zelfs de maat der verzen telkens
fchoon

in

de war is. — Wij willen het hierbij laten,

in N o . 2 nog verfcheidene aanteekeningen hebbende

gemaakt, zelfs op maauw voor

mout».

Alleen kunnen wij niet

voorbij,nog even ftil te ftaan bij de explication des abrévia*
fians des titres, waar de fchrijver vooreerst veel te algemeen
z e g t , dat men zich in het fchrijven (van een* brief) niet kan
bedienen van het eenvoudige u, dan waar mea in het Fransch
tu zou bezigen, maar zelfs een ambachtsman U. E. of U.Ed*.
voor U edele moet titelen ; en waar hij wijders fpreekt van IV,
Ed. Gel ( G e l e e r d e ) , een titel, ons geheel onbekend. Eenmaal
flechts herinnert zich Recenfent,
man,

denzelven . . , . in een' ro

en nog wel komieken roman, te hebben gevonden. Die

van Wel Ed,, of voor een' geestelijke Wel Eer», ZEER Geleer'
fte is daarentegen hoogst

algemeen,

en hij zelf heeft mee*'

dan honderd brieven met dat opfchrift ontvangen.
Ziedaar een bewijs , dat wij het werkje met opmerkzaam
heid

en belangftelling hebben gelezen.

Een bevoegd beoör

deelaar ziet ook terftond in, dat onze aanmerkingen enkel ter
volmaking,

geenszins

tot

afkeuring van hetzelve ftrekken»

Wij prijzen het veeleer ook den Noordnederlander, ter oefe
ning in de beide

talen,

gaarne aan,

en wenfehen hartelijk

zoodanig vertier aan hetzelve, als den heer s N A T I C R kaal,
bemoedigen, ijverig.raec het werk voort te gaan»

Jaarhoekje over 1826, uitgegeven op last van Z. M. den Ko
ning. In 'sGravenhage, ter algemeene Landsdrukkerij. 1826".
In kl. 2vo. VI en 165 bl. f:- 80.
X e regt
dat

werd op ons vaderland de waarneming toegepast,

na ^ware ftaatsorkanen en woelingen, waaraan ieder heefc

deel genpmen.en in welke alle krachten zijn ingefpannen g e 
w e e s t , een gelukkig tijdperk voor kunften en. wetenfchappen
volgt (*).
bet

Iu dat tijdperk leven w i j , en — Gode zij dank!

voorbeeld

der Vorften is

patroon, maar ook
fchappen.
vergeefs

Des

onze

Koning, niet alleen de

de bevorderaar van kunften. en weten

volks verlichting gaat hem ter harte, en te

woelt dan elke foort van fanatismus, die elders den

geest en het lot der burgeren in flaaffche ketens drukt.
Met

een waar patriottisch genoegen maken wij onze land»

genoote.n opmerkzaam op
onder
ren

het doel van dit jaarboekje, d a t ,

Commisjie tot het examineren der Zeeofficie

toezigt der

ezv,

door den

Heer E O B A T T O ,

in den geesc van het

Franfche

Annaire,

en

rekening

worde.

rigt

voor

-Wij kunnen dac doel

's lands

uitgegeven

niec beter dan uic hec

voorbe

opgeven, en zijn verpligc om het te doen kennen.

Hec

is dan de verfpreiding van algemeen nuttige kundigheden on
der alle

klasfen van befchaafde ingezetenen, alsmede de be

kendmaking

van

land betreffende,

geregelde

belangrijke

opgaven,

meer bijzonder dit

en welke tot nog toe op

geene officiële en

wijze aan het publiek zijn medegedeeld, zoo a l s ,

onder anderen, die nopens de bevolking, huwelijken en fterfgevallen, en van de dagelijkfche watershoogte
Voorts,

geleerden en liefhebbers

der rivieren.

van ftudiën moeten

met

vrucht van die jaarboekje gebruik kunnen maken.
Mee

even grooc genoegen

berigten wij ,

dac deze

eerfte

jaargang voortreffelijk aan dit doel beantwoordt, en zeer veel
verwachten doet

van des fehrijvérs geoefende bekwaamheid

toe de hem opgedragene

taak, nog

meer,

dewijl wij niet

gelooven, dat onze vaderlandfche geleerden hem de hier ver
zochte

medewerking,

of hunne> befcheidene aanmerkingen ,

onthouden zullen.
(*) Zie V A N G O U D O E V E R * » Redevoering ter viering
van het $ojarig beftaan van het Prov. Utrechtsch Genoot
fchap , ezv. bl. 4 1 .
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De

belangrijkheid van den inhoud dezer

proeve

( z o o als

de fchrijver zijn werk nederig noemt) blijke uit onze noodige
opgave!

Men vindt hier .dan de tijdperken , feestdagen, de

helling der Ecliptica, de te ekens van den dierenriem, den
aanvang der jaargetijden, de komst der zon in de sz hemelteekenen, en verklaring 'van eenige teekenen en verkortingeji,
in dit jaarboekje voorkomende. Daarop volgt de Kalender,
voorafgegaan door eene inlichting nopens het gebruik er van ,
en de Eclipfen - opgave voor 1826. Die Kalender beftaat uit
tweemaal

zeven

kolommen, welker eerften

de dagen der

maand en week, den zons- op -en ondergang, 'hare declinatie,
en regte opklimming in tijd, en den middelbaren tijd op den
waren middag aanwijzen; de anderen g e v e n , nevens de dar

gen van maand en week, den ouderdom, op- en ondergang der
maan, haren doorgang door het zuiden, en hare phafes. Zeer
gepast volgt hierop eene verklaftfig van eenige hoofdbegrip

pen en benamingen, voorkomende in de jlerrekundige aardrijksbefchrijving, die z i c h , gelijk al wat hier behandeld wordt,
aangenaam
lijk

lezen laat, en bij het gebruik der globe gemakke-

begrijpen,

wordt..

en waarvan een belangrijk vervolg beloofd

De fchrijver leert vervolgens de. geograpfnfche leng

te en breedte der plaatfen kennen. Eene alphabethifche tafel
wijst die der voornaamfte fteden en plaatfen in ons vader
land aan, en derzelver afftand in uren gaans van Amjlerdam',
den Hadg en Brusfel, en het verfchil in.tijd met dë hoofd
ftad.

(Recenfent zag in die tabel, bl. 4 8 ,

Drenthe gelezen- moet worden.)

Overijsfel, waar

Men krijgt verder een ge-

fchiedkundig overzigt van de bepaling der gedaante en groot
te onzes aardbols; dit wordt afgewisfeld met een even belang
rijk en zeer volledig ftuk over het nieuwe tiendeelige mat en
en gewigten-fielfel, dat opgehelderd
der

landfche
ver

wordt door eene tafel

wederkeerige betrekkingen tusfchen
lengtematen

onderdeden,

rigt

gegeven

en door

wordt

eenige

in- en uit.

en de Nederlandfche e l l e , met derzel
over

herleidingstafelen ; waarna onderhet muntwezen, bijzonder het

nieuwe Nederlandfche Jlelfel, ook met eene tabellarifche op
gave.

Van een' anderen

aard

is

de

verhandeling

(wane

zoo moet het toeeten) over de • ebbe en vloed, de bereke
ning der watergetijen, en de uitwerkfels der* fpringvloeden, waartoe weder drie tabellen behooren.

Onder Sta

tistiek komt voor: flaat van bevolking van het Koningrijk op
1° Jan. «825; vergelijkende opgave der bevolking yan 1820 —
1824; ft
der geboorten, huweliiken en jierfgevallen i»
aat
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1824; tafel der geboorten en fierfte voor elke maand in de
zes voornaamfteftedenvan ons vaderland, en wet van fierfte
te Brusfel. Ceze wordt hier vqorloopig gegeven, in afwachting der noodige opgaven ter berekening dier zoogenoemde
wet in ons land. Eene tabel, met voorname opgaven, betrekkelijk het zonneftelfel, volgt no , met geographifche en astronomifche opgaven; daarna eene tafel der foortelijke zwaarte,
van vloeifléfen, metalen,ft'eenen glas-, aard- en hout foorten,
en eindelijk eene der watershoogten aan eenige peilfckalen lang\
de hoofdrivieren, gedurende elke maand van 1825.
}

De anders hem zoo onaangename moeite van eene inhouds*
opgave viel Recenfent-, hier aangenaam, omdat b\j die vol.
doende acht te, zijn tot opwekking van de belangftelling zij*,
uer lezers in dit ZOQ veelbevattend jaarboekje; eene belang.
Helling, die, gelooft hij, ook'vaderlandfche pligt is. Hoe
veel is hier te leeren! p e n denke toch, niet, dat hier alles
maar met den vinger is aangeraakt; neen, het is wel degelijk behandeld naar wensch en behooren. Het boekje is wel
klein, maar het papier is tot letters gebruikt; het is vol,
ï o o wel letterlijk als zakelijk, en de duidelijkheid heeft
daarbij in het minfte niet geleden, en — het kost maar £0.
cents. In elk opzigt ftrekt dan dez.e, onderneming 's Lands
drukkerij tot eere. Het is een kostelijk , maar niet kostbaar
jaarlijksch gefchenk, dat men er van maken kan.
Hoewel nu in dezen eerften jaargang meestal aardrijks- én
'fterrekundige onderwerpen behandeld worden, zal in het vervolg, belooft de fchrijver, de meestmogelijke verfcheidenheid in acht genomen worden. Wij wenfehen hem tijd en
gezondheid tot, en eère en nut door dezen verdienftelijkeu
arbeid 1
5

Levens van de Romanfehrijvérs , door Sir W A L T E R S C O T T .
Ijle en IJde Deel. Uit het Engelsch. Te Groningen, hij
W. van Boekeren. 18261. In gr. Bvo. Te zamen 538 bh
f 4 • 40.

„ Een
mensch proeft wel eens fuikergebak, maar eet er
toch
tot verzadiging van" Wie dit eigenlijk g
zegd heefc herinneren wij ons nu niet; maar die fpreuk
valt ons altijd te binnen, zoo dikwijls wij wederom een
flapel romans yoor ons zien, die wij toch, al zijn zij.nog

niet gaarne
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%oo g o e d , met deze vergelijking geene fchande doen. Voor*
al

vallen ons deze woorden te binnen, zoo dikwijls wij den

naam van w A L T E R
verhalen wij

SCOTT

waarom zijne

werken

liggen, dan misfchien
vonden

op den titel z i e n , met wiens;

als overftroomd worden; dit is ook de reden,
wel

eens wat langer bij ons blijven

oorbaar is.

Bij dit werk intusfcheo,

wij ons, reeds bij het doorbladeren, aangenaam ver-

tast ; en

wÜ moeten den beminnaar van 's mans gefchriften,

en iederen beminnaar vaq yerzierde verhalen,; etnftig aanraden , om

dit

werk vooral bij hunne verzameling te voegen j

hetgeen zich niemand beklagen zal. rjet publiek verklaart,en
Zulks te r e g t , dien Sir voor eenen uitmuntenden meester in dit
yak;

en wie ontvangt dan van hem niet gaarne echte levens^

berigten

van zijne vroegere en latere meest beroemde mede-

ftanders,

en eene onpartijdige en ontwikkelde beoordeelinjï

van

de vruchten

yan

hunne uitmuntendheid en hunne gebreken, uit zulk eene

pen,

v,a.n hun genie?

Moet niet de aanwijzing

ten hoogde leerzaam zijn?

althans.

Zoo ondervonden wij het

S C O T T heeft uit de beste en zuiverde bronnen hier

g e p u t , en daarbij uit eigene oogen gezien.
Men

geeft

te

Edinburg

een

werk van, uitgebreiden om^

vang in het licht, hetwelk alle Britfche en buitenlandfche romans

bevatten z a l ,

eiken

fchrijver geeft

tifche

beoordeeling.. Het is een gelukkig plan, deze werken

van

welke algemeen
SCOTT

zijn

toegejuicht.

levensberigten

een

Bij

eene kri*

den keurigen kunstkenner bijeen te zamelen, en ons p u -

bliek afzonderlijk in de hand te geven.

Deze arbeid zal wor-

den voortgezet, zoodra er voor een nieuw deel genoegzame
voorraad is.
zeggen,
(indien

Achter het tweede deel is eene zeer korte ( w i j

te korte") karakterfchets van Lord B Y R o N gevoegd
dit dan alles i s , wat wij omtrent dezen merkwaard;»

gen man

hier te wachten hebben) en waarbij het levensbe-

rigt genoegzaam ontbreekt.
over de
pns

Riddertijden

S c o T T 'S

twee verhandelingen

en over den eigenlijken

ten flotte mede beloofd.

Wie gevoelt

Roman worden
niet,

dat deze

verzameling voor den goeden fmaak Van uitnemende waarde is 9
Hoezeer

1

tot alle mogelijke bekorting dringend gehouden ,

moeten wij toch de namen hier

noemen

van hen, nopen»

welke ons hier zoo meesterlijk berigt wordt. F I E L D I N G —
wie kent zijnen
den

Tom Jones

niet? — wordt hier als de vader van

Engelfchen roman geteekend, alhoewel zijn arbeid voor

het tooneel grootendeels mislukt i s ;

de reden van zoodanige

,
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mislukking, doorgaans,bij den roraanfchrijver wordt oordeelkundig opgegeven. L E S A G E , die vermakelijke fchrijver,
vol van vernuft en fatire in zijnen Diable Boiteux, en wiens
Gil Bias de Santillane zijnen roem voor altijd verzekerde.
S M O L L E T T , , fchrijver van Roderick Random en van Peregrine Pickle enz. J O H N S T O N E , de beroemde :vervaardiger
van Chryfal, die op den Diable Boiteux gelijkt. S T E R N E ;
wie kent denluimigen fchrijver van den Tristram Shandy niet?
Mrs. A N N A R A D G L I F F E ; de Roman van het Woud, de
Geheimen van Udolpho,ea de Italiaan,waardoor zij beroemd
i s , worden fiksch beoordeeld. R I C H A R D S O N ; het is niet
noodig, diens werken hier te noemen; maar het moet den
Jezer aangenaam zijn, dat het berigt van dezen vermaarden
fchrijver hier alleen ruim 80 bladzijden beflaat. J O H N S O N ;
zijn Rasfelas (fpoedig. vervaardigd, om de kosten te vinden
ter begrafenis zijner moeder) ,en zijne Reis naar de Hebriden
bewaren lijnen roem. G O L D S M I T H , de fchrijver van den
Predikant van Wakefield. W A L P O L E ; zijn Kasteel van
Otranto was de eerfte hedendaagfche proeve, om een verdicht verhaal te gronden op de oude romans van de Ridderschap; S C O T T geeft hier juiste aanmerkingen, zoo over dit
werk, als in het geheel over die foort van gefchriften,
waartoe hetzelve behoort, en waarvan het de voorlooperwas.
M A C K E N Z I E , de nog levende fchrijver van den Man van
gevoel,.óen Man van de wereld, Julia de Roubigné enz. C L A R A R E E V E , welker romans in haren tijd over het algemeen
wèl ontvangen werden, doch geene met zoo veel onderfchei.:
ding als haar Oud - Engelfche Baron. R O B E R T B A G E ,
wiens werken, de Duinen van Barham, de Syrifche Schoone,
James Wallace, de Mensch zoo als hij is, en zoo als hij niet
is, of de Ilermfprong, alle eene groote en erkende verdiende
bezitten. R I C H A R D C U M B B R L A N D , door onderfcheidene
tooneelftukken en andere werken niet ongundig bekend,
fchreef drie beroemde romans, Arundel, Henry, en John de
Lancaster; de laatfte was echter een werk van den ouden
dag, en had dus minder verdiende en bijval. Ten (lotte volgt
de karakterfchets van Lord B V R O N , waarvan wij reeds het
onze gezegd hebben.

Vooringenomenheid en Fooroordeel, Eene oorfpronkelijke Noord'
hollandfche Familie-gefchiedenis uit het laatst der voorgaande
en het begin der tegenwoordige Eeuw, Te Amfterdam, bij
J . C . van Resteren. 182Ö.
Op

In gr.

Svo. 379 Bl. f

3-60.

den titel heeft men w e l l i g t , na de lezing van het boek,

eene aanmerking; maar voor het overige mogen wij ons
bliek met dezen vaderlandfchen roman geluk wenfchen.

puWij

noemen dit verhaal eenen roman; want, de gefchiedenis moge
a l , naar het voorberigt, op waarlijk gebeurde voorvallen g e grond z i j n , de inkleeding en de meeste tooneeltjes zijn toch
vrij wat opgefierd, zoo niet geheel en al verzierd.

Dit doet

e r , in ons o o g , nu weinig toe;alles kon wel alzoo gebeurd
z i j n , uitgenomen een enkel hoogsttoevallig voorval,dat voor
het minst aan het hoogstonwaarfchijnlijke grenst.

De yader-

landfche fchrijver kent het vaderland, het vaderlandsch karakter, en den vaderlandfchen geest. Met Noordholland , waar
hij zijne voorvallen plaatst,
Noordhollander

regt.

maar toch lief,

is hij zeer bekend, en doet den

Zijne meisjes zijn wel geene engelen,

buisfelijk en beminnelijk; zijne jongelingen

niet zonder gebreken, maar braaf, rond en getrouw. De liefde,

die

hier

voorkomt,

en gelukkig maakt en gelukkig

wordt, is kuisch en getrouw. De vooringenomenheid en het
vooroordeel

worden bondig en proefondervindelijk beftreden.

Godsdienst,

deugd,

liefde worden

door

verdraagzaamheid en echre vaderlandshet boek ingefcherpt.

geene overdrevene liefdesverhalen,

Wij vinden hier

noch al te zonderlinge en

al te zonderling opeengehoopte gebeurtenisfen, waarmede zoo
menige Duitfche en Franfche Roman is opgevuld; zeer groote ingefpannenheid, om den draad te volgen tot aan de eindelijke ontknooping,

wordt pok

niet vereischt; men kan en

zal het b o e k ,

in een uur van uitfpanning, met genoegen le-

zen,

aangenaam

en

het

onderhoud is tevens ook leerzaam,

terwijl nergens eene verkeerde neiging wordt opgewekt, Zoo
durven wij dit werk

gerust dan aanprijzen, en den bekwa-

men fchrijver aanmoedigen om

voort te arbeiden in het ro-

mantifche vak.
Het gekozene tijdperk is ook uitnemend goed; de bejaarde
lezer kan zich veel herinneren, en zal alles juist vinden voor
dien treurigen

tijd

van Franfchen

dwang, dien hij immers

niet wil ,'dat zijne kinderen reeds zjtflên vergeten ? „ Men

wil"

zegt de fchrijver, „ onze kinderen, op het fpoor van H A M r t »
( J A R } den vader van H A N N I B A L , g e e n e eeuwige onverzoenbaarheid omtrent onze vijanden afvorderen; zulks ftrijdt tegen ons belang en onzen voortrejfelijken Godsdienst: de eerjlevordert rondom vrede" (dat is, helaas! nog de vraag); „ de laatfle
leert ons vrede te houden met alle menfehen''''(indien het mo
gelijk is; zoo veel in ons is) „en elkanders fckulden te vergeven. Maar, om eenen regtmatigen afkeer te verwekken te»
gen alle» vreemden invloed, en daaruit voortfpr uitende overheerfching, zulks is pligt, en wel BEPAALDELIJK JEGENS H E N ,
W E L K E ONZE L A A T S T E ONDERDRUKKERS W A R E N . "
De laatfle
woorden hier hebben wij bijzonder gekenmerkt, en God geve I voegen wij er bij, dat zij buiten de mogelijkheid moge$
9tjp of blijven vdn het nog eenmaal te worden! Wij voelen,
«ie naweeën nog diep. Het verhaal eindigt kort na het geluk,
kig herftel van ons vaderland.
Wij willen by dit werk, dat wij ruimfchoots mogen aan.
pryzen, den lezer het genoegen niet bederven dooi* het geven van eene dorre fchets, en tot eene uitvoerige proeve
ontbreekt ons de ruimte. Dat het boek, gelijk men wel verBloeden zal, der domme dweepzucht ook geenszins genegen
is, en fommige zoogenoemde vromen wel eens ergeren z a l ,
moge het volgende brokftuk bewijzen:
„ Baas Randfel, een oud bootsman, trad bij den kleermaker Knoetenblok binnen, en vond hem voor zijnen grooten
pijbei zitten. Ha! zeide hij, ik kom net van pas; ik wilde
van u wel eene fchriftverklaring verzoeken, Zijt niet al te
regtvaardig, herhaalde hij.
„ Alhoewel gij mij juist niet zeer gelegen komt, fprak
K , , zoo wil ik bier echter den vinger Gods opmerken. Gij
Zijt een wereldsch mensch, en wordt hier, als ware het,
gezonden, om van mij, zonder roem gefproken, met Gods
hulp, eene gewigtige leering, wederlegging, onderzoeking,
verklaring en bevestiging aan te hooren ; want deze mijn
vriend, Jan van Sloepri.em,4 is eerst vóór vier maanden eu
zeven dagen tot ruimte gekomen, en gevolgelijk nog maar
een eerstgeborene. Hij moet, door den tijd, éven als ik,
uit genade, zonder roem, eerst een man, dan een vader, en,
eindelijk een grijsaard worden. Hij kampt nog gedurig met
verzoekingen, omdat de Duivel rondom hem gaat als eenbriefchende leeuw, zoekende hem te verflinden. Het is nu, zou»
èei roem, naar waarheid,, mijn pligt, om hem te" leiden ca

t« bemoedigen op zijnen weg naar KanaSn. E n nu köfflt gij
jiiist van p a s , o m , onder Gods zegen, getuige te zijn vaa
mijne teregtwijzingen, aanfporingen, opleidingen en bemoedi
gingen.

A c h ! dat er flechts een eeajg korreltje van dat hei-

lige zaad ia uw verftókt harte Viele! A c h ! dat gij yan u w *
Afwijkingen

teruggebragt wierdet, en leeren wildet, wat tot

uwen vrede dient!" — O p deze Wijze ging de vróme en g e 
leerde fnijder nog een' geruitnen tijd v o o r t , tot dat Rand/ei*
niet langer kunnende z w i j g e n , hem heel zachtzinnig v r o e g :
„ Ben ik dan zulk een flechte vent? Volmaakt ben Ik niet^
en

dat zijt g i j , noch uw eerstgeborene vriend, even min;

maar ik heb toch,, van jongsaf, alle Zeilen bijgezet, en alfci
riemen uitgeftoken,

om een brave kerel te worden.

.En ijk

heb m i j , Gode zij dank! geene grove miszeijingen té wijten^
ondat

Geregtigheid mijn kompas en Godsdienst mijne vuur.

baak is.
als

Indien ik dan zóó flecht ware, dan zouden liederi

Bouwman en de fchoolmeester

met mij niet willen ver-

Jteeren.
„ K. De fchoolmeester bezit niets meer, dan een histórieel
geloof, en Bouwman is flechts een werkheilige.
In deze

geheele

omftreek

zijn,

Geloof m i j ,

zonder roem en naar waar

h e i d , niet ffleer dan vijf ftöks ware gelaovigen.
„ R . Wel z o o ! maar vijf! En wie zijn die?
„ K. De eerfte én voornaamfte ben ik zelf,

zander roem*

gefproken.
„ Ja, j a , mompelde
de

tafel

Rand/el, tefwijl hij zijnen hoed op

wierp: de ezels gaan altoos voor de osfen uit. —

-K. vatte dit als een bewijs van eerbied voor zijnen heiiigerf
perfoon o p , en riep in verrukking:

Heere!

ik dank u , dat

gij dezen ouden zondenbok tot inkeer en eerbied voor uWert
dienaar brengt.
R . En nu de tweede?" enz. Z o o loopt hetgefpreknogeen
paar bladzijden v o o r t ; eindelijk maakt
wijze een einde

aan: ^ H o o r , meester

Randfel

er op deze

K I z e i d e - b i j , wij

zullen dezen koers niet met elkander kunnen bezeilen, voor
dat wij onze kompasfen met elkander vergeleken hebben: een
van beiden heeft zeker miswijzing; mogelijk wel beide: mo
gelijk zeilt

de een wel een ftreek te veel d u s , en de ander

een

te veel z o o ; maar dit moge de groote Stuurman

ftreek

befllsfen. Zoo lang wij onze waarnemingen'niet kunnen over
eenbrengen, is het best,

dat elk zijn' eigenen koers houdt»

Maar dat neemt niet w e g , dat i k , voor m i j , van een' beva-

ren'

ftuurman, in

eene

z e e , waarin ik niet zeer bekend ben«

wel

ietj leeren wil.

gij,

en de zee is de H . fchrift.

eene

De

ftuurman,

welken ik bedoel,.zijt

Op die zee vind ik heden

k l i p , met welker diepte en omvang ik geheel onbekend

ben." — N u

verhaalde hij de reden van zijne komst.

(Hij

had,namelijk, bij den fchoolmeester eenen brief gezien, naar
welks inhoud hij nieuwsgierig w a s , en wilde dien wel gaarne
heimelijk wegnemen; zijn geweten verbood hem dit; daarom

zocht hij uitlegging van den tekst: Zijt niet al te regtvaar*
dig, en zijt,niet al te goddeloos.')
„ Gij zult
K.;

met uwen broeder niet woekeren,

antwoordde

want hij was g e w o o n , o m , wanneer hem iets gevraagd

w e r d , de
raak
hij

eerfte fchriftuurplaats, welke hem te binnen kwam ,

of m i s ,
toen,

weg;

tot antwoord te geven.

G i j , baas R . ,

zeide

met eene deftige ftem, neemt dien brief heimelijk

gij handelt dan niet al te regtvaardig:

denzelven,

na hem

plaats bezorgt,

gelezen

te hebben,

en wanneer.gij

weder op dezelfde

dan handelt gij niet al te goddeloos; want

dan ontvreemdt gij niemand iets,

en gij maakt weder g o e d ,

hetgeen gij misdaan mogt hebben. Ziedaar uwe gewetenszwarigheid, volgens de meening van die fpreuk niet alleen, maar
volgens- alle oude uitleggers der H. fchriften . S M I J T E G E L D ,
B R A K E L en meer anderen, opgelost.

Zoo wordt aan uwe

billijke nieuwsgierigheid voldaan, zonder iemand te benadee.
len.

Maar, wijl ik u ,

heb , verzoek
worden."
Wij
ze

zonder roem of verdienfte,

ik o o k ,

om deelgenoot

Dit werd door R .

van het

geholpen
geheim

te

beloofd.

wenscluen, om der wezenlijk vromen w i l , d a t wij de-

èpifoden,

en meer foortgelijks, dat hier voorkomt, voor

geheel verdicht en overdreven mogten houden; maar,helaas!

de ondervinding bevestigt die; en het:wacht u voor die menfchen! i s , maar al te v e e l , een goede regel van voorzigtigheid.

Bardouc, of de Feehoeder van den Berg Taurus, naar een
Perzisch Handfchrift vertaald door A D R I A A N D E S A R R A Z I N . Uit het Fransch. Te Groningen, hij W. Zuidema.
1825. In gr. ivo. 192 bl. f 1-50.
De
met
hem
dat
hem

veehoeder
een

leefde in het bijna ontoegankelijk gebergte,

bok en

t o c h ; hij
geitje

een geitje, geheel eenzaam; dat verveelde

wenschte

zijnen wensch.

vreden ,

hartelijk, dat hij aan dien bok en

eene aanfpraak hebben

maar wil

De

jonge

m o g t , en de Profeet gaf

man. is echter nog niet te-

de wereld zien; met een* fprekenden bok

en fprekende geic kan hem wel niets ontbreken; hij verlaat
dan zijne eenzaamheid,enz. enz. Ziet daarhetfprookjel D a n ,
lezer! het fprookje is onderhoudend en leerzaam. De oude
bok is de Rede; het jonge geitje de driften. Ongelukkig
volgt Bardouc bijna alcijd de ftem van het vleijend en ver»
leidend geitje, tot dat eindelijk een grijsaard, de T i j d , het
beestje met zijne fikkei trof. Toen keerde zijn lang doorhem
verwaarloosde b o k , de Rede, terug, en leidt hem tot de
Deugd. Wij zeggen den Perzifchen fchrijver, den Franfchen
en ook den Nederlandfchen vertaler dank voor het leerzaam
verhaal; en wat den Hollander betreft, zoo vertrouwen w i j ,

dat de dwaasheid der inkleeding in zijne oogen genade zal
vinden , • omdat zij met zoo veel rede vergezeld gaat; ter
wijl hij misfchien ook al ligt erkennen z a l , dat het kleed
der dwaasheid noodzakelijk i s , opdat de rede bij den Fran
fchen romanlezer gehoor en ingang vindt. — Gaarne gaven
wij hier eene kleine bloemenlezing uit dit waarlijk aardig g e 
fchrift, hetwelk wij allezins aanprijzen; maar hec volgend
meer uitvoerig brokftuk fchijnt ons bijzonder ter mededeeling gefchikt. Door zekeren grijsaard werd Bardouc geleid
tot het binnenfte eener grot, waar hij eene heerlijke zaal
vindt, door tallooze fakkels, aan het gewelf hangende en
fterren verbeeldende, verlicht. Het verwelf heeft eene hemelsblaauwe kleur, 'en vertoont een beeld van het uitfpanfel. In het midden van deze zaal is een boUvan eene lang
ronde gedaante, die ronddraait in eene fchaal met water. O p
dezen bol beweegt zich eene groote menigte automaten, die
naar menfchen gelijken. Men ziet e r , die zeer ijverig bezig
zijn met vliegen te vangen; men ziet e r , die trachten een
vat te vullen , dat, naar mate zij het vullen, even ledig blijft.
Aan deze zijde ziet men eene groote menigte, die kleine
huizen bouwen; maar eensklaps komen er anderen, nog
fterker in getal, die zich vermaken met deze opkomende fte
den in brand te fteken, wier inwoners zij verdrijven, verltrooijen en ombrengen. Ziedaar anderen, die pogen in het
bezit te geraken van eenen kleinen nevel, die hen met zijne
heldere kleuren in de oogen fchittert, en waarom zij met
verwoedheid ftrijden. Zij wenden alle krachten a a n , om
hem te doen ftilftaan en te bereiken; maar de nevel ontvlugt hun fteeds tot aan het oogenblik, waarop zij van ver
moeidheid nedervallen en fterven. Daar zie ik nog een aan
zienlijk getal, die zich bezig houden met papier te bemor
fen; anderen met in pijpen te blazen, om een geluid te
doen ontdaan, dat hun een levendig vermaak fchijnt aan te
doen. N o g grooter getal zie ik e r , en deze zijn niet de
minst bezigen, die al den tijd doorbrengen met paarlen in te
rijgen; terwijl een lustige en kwaadaardige hoop met den
vinger op hen wijst, en hen befpot, wanneer zij het onge
luk hebben eene valfche paarl in hun werk te zetten. Ver
der ziet men e r , d i e , met lange kijkers voorzien, aandach
tig de fakkels befchouwen, waarmede de kamer verlicht wordt.
Kleine papieren barken trekken den kleinen bol rond, om
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In de verte eenige kleine korrels van zeker doorfchljnend
iand te balen. Zij worden befluurd door éetien grooten hoop
van deze automaten , die dikwijls op reis blijven; maar de
gedachte aan den dood fchrikt hen niet af. De zandkorrels, die zij altijd in het gezigt "houden, verblinden hen, en
verhinderen hen, de klippen te zien, waarmede zij omgeven
zijn. Het wónderlijkfte is, dac alle déze kleine werkcuigén,
tlie met den geest des levens bezield fchijnen te z i j n , onderling verbonden worden door bijna onmerkbare draden. Eenigen zijn é r , die den draad vasthouden en alle de overigen ifl
beweging zetten. Dikwijls houden zij den draad geheel verkeerd , trékken hem naar de linkerhand, als hij naar de regterhand moest getrokken worden
al te (terk öf al te zacht.
Somwijlen willen zij meer trekken, dan hunne kleine hand kan
omvatten; de draden breken of ontfhppen hun; dan heersent de
groötde wanorde onder hen. Alle de wezens, die zij in beweging
aetteden, lóopén her- en derwaarts, zonder te weten, wat
zij doen. De eenén nemen de plaats der anderen in; zij
ftooten tegen elkander, werpen elkander om , én (Iepen door
ïiun eigen gewigt de marionetten mede, beladen met den draad ,
die hunne bewegingen moest befluren én in evenwigt houden.
Bardouc werd ongeduldig. „ Laat dit kinderfpel daar,"
zeide h i j , ^ en .zeg mij: welke is van alle menfchelljke bezigheden de edelfte in de óogen van den Profeet?"
„ Jongeling!" was'het antwoord „ gij ziet hier het zinnebeeld, der aarde en der menfehen, die dezelve bewonen» Z i j ,
die zich verledigen mét vliegen te vangen, zijn de ftaaikun
digen en Vleijêrs. Z i j , die met zoo groote zorg paarlen inrijgen, zijn de dichters; en z i j , die hun leven doorbrengen
met ben te befpotten, zijn de öordeelkundigen. Z i j , die
trachten een vat te vullen , dat altijd ledig blijft, zijn de
eerznehtigen. Zij , die zulke aandachtige blikken op deze
fakkels werpen, en daarom niet te helderder zien, heeten
Wiskundigen, fterrekundigèn. De draden, die alle deze werktuigen in .verband höudèn en hen in beweging brengen, worden regeringen genoemd ; en zij , die aan den draad trekken,
zijn de Koningen. Gij ziet das in het klein de fchilderij
Van alle menfchelljke bezigheden; oordeel er zelf over. - —
Trotfche ftervelïngen! gelooft gij dan, dat de heilige.Profeet en de G o d , wiens werktuig hij op aarde w a s , altijd
de oogen op u gevestigd houden, om uwe grootheid te bewonderen? Kinderen des (tofs! weinig belang (lellen zij éf
i n , of gij vliegen vangt, of gij paarlen goed of flecht z é t ,
of gij die flambouwen meet, die zich in de onafmeetbaarheid
der fchepping verliezen, of gij den dood trotfeert, .om in
de verte kleine doorfchjjnende ?andkorrels te halen, of gij
eenen kleinen nevel, de roem genaamd, achtervolgt. A L L A H onderfeheidt flechts tusfchen de goede en flechte daden, tusfchen de ondeugd, die n verlaagt tot in den rang
der geringde dieren, en de deugd, die u verheft tot aan zijnen
eeuwigen troon/'
De

lezing

mu (lichten J

van dit werkje kan-, en moge oyer het geheel,

BOEKBESCHOUWING.
De ware vergenoegdheid voor alle menfchen verkrijgbaar *
of Lesfen van 'Christelijke Levehswfjsheïê;' door j .
C O R S T I O S , Predikant
te Enkhuizen. II DeeleH.
Te Groningen, bij R. J, Schier beek. 1 8 2 4 , 1845. IA
gr. %'vö. 422 Bl. f 4 - ï
Z e e r gaarne willen wij dit werk onder de leerzame ea
ftichtelijke boeken voor èeri Christelijk huisgezin eene
plaats aanwijzen. De Eerw. C O R S T I U . S fchrijft verftaanbaar en hartelijk. Zijn oordeel, zijne mehfchenkenhis en Christelijk godsdienftig gevoel ftralen overal door.
Trouwens, de man is door zijne EuthanÉfict en zijrl
'Handboek voor Kranken, enzi reeds genoegzaam en voordeelig 'bekend. Hij fchrijft uitmuntend voor eenigzihs
godsdienftige menfchen uit den middèlftand; en mogt hél
ook bij hen, dié niindër gödsdieriltig zijn , dat gevoel opwekken; mogten Ook deze het ter hand.nemen i Wij beklagen het dikwijls, dat dergelijke tëfififten niet ïn dusdanige handdn komen; Maar deze opftéllert zijll toch
geéne predikatiën; dè lieve jeugd leest oojt nog al eens
iets godsdienftigs; mogen dan de leeraren ook dit werk
aanprijzen, én hunnen leerlingen in handen geven! Vader
en moeder zien nu of ditri ook nog tvel eens ln^ wat
hunne kinderen lézen', wie w é é t , of dan hiér of'daar
het goedé zaad ook niet in eene niet gèKéel onvruchtbare
aarde viel! Zedekundige lesfen mogen , uit derzelver aard ,
Öe verbeelding al mindei hézrg Hóuden, of hét gevoel
aandoen, dan treffende waarheden, Vertróóstingen of
beloften der H . Schrift; zij treffen echter hét verftand,
en de fchrijver heeft gezorgd, dat ook daarbij hier het
hart niet altijd Ongevoelig èn koud zal blijven. Hét Onbetamelijke en nadeelige en de bronnen der hier beftrede*
tie verkeerdheid, en de behoedmiddelen tegen dezelve,
worden eerst vrij uitvoerig aangewezen, en daarop dan
1
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wordt de ware vergenoegdheid, in hairen aard en voordeden , en de daartoe leidende middelen , behandeld. Het
onderwerp ïs gewigtig en belangrijk; er zijn toch altijd
en onder alle (landen vele onvergenoegde menfehen, en
evenwel is vergenoegdheid de beste fehat.
De vertaogen, of hoe zullen wij ze noemen ? worden
nu en dan door karakterteekenïng en voorbeelden verlevendigd, Waarvan ons fommige, als zeer wel gekozen,
bijzonder bevielen. De wenken óver het leven hebben,
om het doorgaans korte en kernachtige, geheel onzen- bijval. De tot het leven onmisbare vergenoegdheid wordt
dikwijls op verkeerde wegen gezocht. Onvergenoegdheid
beleedlgt God. Zij is liefdeloosheid jegens den naasten.
Nadeelig voor ons, lijdelijk en eeuwig heil. Hare bijzondere oorzaken, en behoedmiddelen. Aanleidingen,
die
inet onder ons bereik vallen. Geoorloofde onvoldaanheid.
Wenken over het léven. Voorbeelden yan vergenoegdheid
in lijden. Vrees en hoop. De ware aard der vergenoegd*
leid. Bybelfche voorbeelden. Tijdelijk en geestelijk en eeuwig nut der tegenfpoeden. Hoe wij, te onzer oefening,
ons in lijden gedragen moeten. Het gebruik der wereld.
De genoegens iait een godzalig -ieven. Raadgevingen in
bijzondere omjlandlghedcn. Zietdaar den rijken inhoud
van dit gefchrift, waarin dat alles duidelijk en goed wordt
behandeld.
De fchrijver, zelf in de fchool van tegenfpoed geen
vreemdeling, hoopt bij zijne l e z e r s , vooral bij h e n , die
Egtelijk hun lot van eene te donkere zijde befchouwen ,
de overtuiging te hebben opgewekt, dat de rampen, die
ons trétfen, niet alleen tot ons tijdelijk, maar vooral ook
ter bevordering van ons geestelijk en eeuwig geluk, onder den zegen van G o d , dien-Uig kunnen zijn. Ons hare
wenscht hem dezen*zegen op zijnen arbeid, én wij gunnen hem een talrijk publiek. Wij -ontvingen nu onlatigs
ïiog een ander godsdienffig werk van zijne hand:

J.
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SPREUKEN.

Spreuken van onzen lieer Jezus Christus, in Christelijke Vertoogm. Zijnde eene Proeve van bijdragen tot
de Zede- en Beóefeningsleer van het Christendom. Door
en bij denzelfden. 1 8 2 5 ; In gr. Svo. 2 5 5 Bl. ƒ 2 - 4 0 .
De
hier behandelde fpreuken zijn de voornaamfte en
vruchtbaarfte uit de zoogenoemde Bergrede, Matth. V ,
V I , VII. De Eerw. fchrijver geeft hoop op een vervolg
over fpreuken , uit andere redenen en gefprekken van den
Heiland ontleend. Hij heeft zich weinig met de uitlegkundige verklaring hier opgehouden. Ook nu is zijn voordel eenvoudig leerzaam, ftichtelijk en godvruchtig, zoodat wij ook dit werk met alle ruimte mogen aanprijzen.
Wij vonden ons grootelijks uitgelokt, déze vertoogen
eenigermite mét onze lezers te doorloopen; maar de aard
van ons Maandwerk, dat zoo veel nog, aanmelden moet,
gedoogt dat niet; dit moeten wij daarom aan andere Tijdfchriften, bijzonder voor Godgeleerdheid en Godendienst
tngerigt, overlaten. Een woord nog ten bewijze, hoe
de fchrijver óók door welgekozene Voorbeelden opheldert
en roert. Hij fpreekt b. v. van zekere- Serena, welker
nagedachtenis bij kinderen en kindskinderen nog in zegening blijft, en welker voorbeeld ons predikt,dat de ware
•wijsheid ten eerfle zuiver is, daarna vreedzaam, befcheiden , gezeggelijk, vol van barmhartigheid en goede vruchten. De weluitgewerkte karakte-rfcbets zal den lezer al
aanftonds overtuigen, dat bij hief toch iets anders, dan
enkel predikatiën, vinden kan.
;

Be Protestant en de Roomsch-kaiholijkc zich fereenigende in de Kerk van Christus. Door j . c . A . S A K D E R . Te Haarlem, hj de Erven F . Bohn, J8aó* / «
gr. %vo. 218 Bl. f 1 -80.
ris mihi tnagms Apolh, Domine S A N - D E R 1 .zeiden
wij bij het zien van den titel; het biad omflaande, lazen wij
het motto: Gij zult het booze uit het midden van u wegX x a
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doen. ( M o z E s.) Nu j a , zoo kan het; maar de modus
quo, daar zal het op aankomen * weleerwaardig Heer!
Schoon overtuigd van de nutteloosheid eens penneftrijds met Röomschgezinden, ergerde echter het werk
van Pastoor D E L A F O R E S T , te Lyon: Manier van
oudenvijs, om de Protestanten tot de R. Kerk terug te
brengen, en de R.' Katholijken in hun geloof te bevestigen, en deszelfs vertaling in het Nederduitsch , den
E e r w . « A N D E R at te z e e r , dan dat hij zijnen fchrijfïust bedwingen kon. Tegen des Pastoors Manier nu zijn
deze zamenfpraken gerigt, en niet voor geleerden ge*
fchreven. Wij hebben ons zoodanige ergernis befpaard,
door het boek jiiet te lezen, daar het ons niet ter hand
kwam. Had intusfchen de heer Pastoor eenen Protestant onderhanden, met wien hij doen k o n , wat hij wilde,
en die dus gereedelijk overtuigd: werd, dit gelukt ook
den Predikant hier fflet den Roomsehgezinden, dien
zicht voorfielt, en tot het eindeftjk befluit brengt: „ Ik
„ ga eens aan het fnuffelen en onderzoeken, zoo veel
dit eenen man, die geen geleerde van profesfie i s ,
„ mogelijk is;- en ik beloof u : al wat ik ontdek, dat in
„ de leer der Roomfche Kerk , door paufeïijke ftaatkunde,
„ énkel óm het belang der priesterheerfchappij ingevoerd
„ i s , zal geen voorwerp van mijn geloof —< alles, wa*
„ ik ontdek, dat tegen liefde en rnaatfchappeRjke orde
„ ftrtjdt, zal een voorwerp mijner verfoeijing zijn." N a
j a , bragt de Eerw. U N D E R nu maar iederen Roomsehgezinden zoo v e r , e n kon hij hem,bij dat onderzoek,rm
maar te regt wijzen en leiden! — Het komt ons v o o r ,
dat zoodanige gefchriften weinig af zullen doen. De
Roornfcrie geleerde leest ze niet; zij zijn ook voor hem
niet gefchreven. De Protestantfche geleerde behoeft ze
rrog minder. En de leek? De Roomschgezinde leest
ze niet j daarvoor zorgt zijn biechtvader en priester; en
las hij ze a l , hij vindt, bij al de gematigdheid, toch te
zeer hem betwist, hetgeen hem van jongsaf waar, eerwaardig en heilig w a s , dan dat zijne overtuiging hierdoor niet zou belemmerd worden. De Protestantfe-o^
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ieek n u , is hij maar eenigzins wèl onderwezen, leert er
waarlijk ook weinig nieuws door; en moet het dienen
om den zwakken te bewaren en terug te houden van afv a l , daartoe verlangden wij een beknopter boekje, met
meerdere aanwijzingen van bevoegde auctoriteiten in het
gefchiedkundige, onder zijn bereik, meer toefpraak voor
zijn hart, enz. O f , en dit ware welligt het doelmatigfte, men gebruike den, geefel der Satire, tastbaar en
fcherp, alhoewel met*die gematigdheid, dat men niet
alleen met het heilige niet fpot, maar zelfs, daar het
boekje ook eenen Roomfchen in handen 'allen kon, niet
met eene te ruwe hand, en niet dan voorzigtiglijk, aantast , maar dan ook goed en fiksch aantast, dat onheilige,
hetgeen een' ander' heilig js.
D a n , het doel van dit werk is geenszins het aanwinnen van ledea voor eenige, bijzondere Kerk ; dit leert reeds
de titel; e n , zegt de Eerw. S A N D E * , de Protestan*
ten zullen nimmer in mas fa roomsch ,* en de Roomfchen
nimmer in mas fa protestantsch worden; maar het een is
zoo min noodig als het ander, mits beiden het booze uit
hun midden wegdoen en Christenen worden. Goed gezegd!' De Protestant moge beginnen, en wij hopen,
dat hij het, al is het dan nog niet in masfa, doet, want
het volgt uit zijne beginfelen. Maar de onfeilbare Roomfche , alleen zaligmakende Kerk, krijg die, Heer S A K »
D E R , eens in dat fchuitje! Dat onfeilbaar gezag van
overlevering, Conciliën en Paus is het booze, dat eerst
en vooral weg moet; dan zal er vrij wat volgen en weg«
vallen : maar men jage den echt Roomfchen eens uit deze
verfchanfing! Met den Bijbel ? Maar tegen deze ftaat de
overlevering, en deszelfs gezag rust alleen, zegt h i j ,
op overlevering. Met het gezond verftand ? Maar dat
is in zaken van Godsdienst bedorven. Zich te houden
aan hetgeen de Kerk gelooft, zonder te weten wat deze
gelooft, karakterifeert den Roomsehgezinden. „ De
Pastoor van Lyon zegtt wilt gij eenige zekerheid hebben ? ziehier het eenige middel! Stel eenen Katholijk
tegen eenen Sacramentaria over, Gelooft g | j , vraagt
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hem de Sacramentaris, dat het ligchaam van onzen Heer
C H R I S T u s in het facrament des nachtmaals
waarlijk tegenwoordig is? — Ja, ik geloof h e t , antwoordt hem de Katholijk. — Waarom gelooft gij dit?
vraagt de eerfte hem andermaal. — Omdat ik in de Hi Schrift
vind opgeteekend: dit is mijn ligehaam. —. Eh hoe
weet gij, gaat de ander voort, dat deze woorden in den
natuurlijken en niet in den figuurlijken zin moeten worden opgenomen? — Ik weet dit, ómdat de Kerk het mij
z e g t , en zij dit zelfs uitdrukkelijk in de algemeene kerkvergadering van Trente hefloten heeft."— „ Bravo 1" zegt
S A N D E R . „ Laat ik dit eeris even mogen nadoen. I K .
Roomfche Kerk ï vanwaar weet g i j , dat gij alleen het'
ware geloof hebt ? D E K E R K . "Omdat het mij door den
Zaligmaker en deszelfs Apostelen is gegeven. IK. Waar
ftaat dit? D E K E R K . In de H . Schrift. IK. Maar hoe
weet g i j , dat die getuigenisfen, welke gij üit de Schrift
in deze zaak bijbrengt, écht, dat zij ooit uitgefproken,
dat zij in dien zin uitgefproken zijn, welken gij aanneemt?
D E K E R K . Omdat I K het zeg. IK. Heerlijk! nu is de zaak
afgedaan. Miar vergun mij nog eene vfaag: hoe weet
gij, dat gjj dat regt hebt? D E K E R K . Uit"de H. Schrift.
I K . Maar hoe weet gij.. .'• Doch genoeg! Gevoelt' gij nu
niet, vriend! dat zulk een gefprek tot in eeuwigheid in
eenen cirkel rondloopen, en diis wawelen' zijn zóu V*
Dusverre S A N D E R . Maar zulk gewawel moet het' toch
wël altijd blijven ,* zoo lang de Roomfche Kerk het ^««v»
¥«/Sis«, het onfeilbaar oppergezag der K e r k , dat booze,
niet uit haar midden wegdoet, waarvoor de Priester en
Jezuit wel zorgen z a l , daar alsdan het pleit voldongen
was. — Dat er intusfehen in dit gefchrift van s A N D E R,
zeer veel goeds, en dat den genen, die voor overtuiging
vatbaar i s , overtuigen moet, wordt gevonden, wie zal
daaraan twijfelen, bij eenen man als S A N D É R , en in
zulk eene goede en eenvoudige zaak? Ook de hoofdzaak
is voelbaar waar; het is dwaas , uitwendig te willen vereenigen; die het booze uit zijn midden wegdoet, behoort,
hoe hij dan ook genoemd moge worden, tot de ware
JEZUS
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Kerk. Jammer maar, dat in de Roomfche Kerk zoo vele
en zoo groote beletfelen zijn voor ware verdraagzaamheid
en liefde i —- Over het argumentum a tuto, waardoor
wel eens een eenvoudig Protestant, in dezen verdraagzamen tijd, verleid wordt, loopt de Eerw. s A N D E R ,
dunkt ons , wat al te ligt en te los heen.
„ Wanneer alles, wat voor de betrachting van het
„ Christelijke'gebod der liefde hinderlijk i s , wegvalt,
„ dan wórdt er in alle Kerkgenootfchappen tot de ware
„ Kerk van C H R I S T U S teruggekeerd , middelerwijl een
„ ieder in het zijne blijven kan." Dit beamen wij.
Maar, zal dan de Protestant niets, ter bevordering de
zer goede zaak, bij zijne Roomsehkatholijke medeburgers
doen ? Tegenfchriften baten niet. Maar befchaving, verftandige en zedelijke verlichting ? Ja, dit zijn de midde
len ; zoo verdwijnt de duisternis, en de zon der liefde
moet doorbreken. Eindelijk beginnen de Roomfche Gees
telijken dit te begrijpen : fcholen fluiten, en al het volks
onderwijs in handen brengen van Priester en Jezuit, is
het eenige bolwerk. Of de volken het zullen lijden ? — !
Als een aanhangfel ontvangen wij nog de verklaringen
van voorname Roomfche Geestelijken, tot betoog, dat
de Roomfchen in Grootbrittanj'e,zonder gevaar voorden
Staat, in het bezit aller burgerlijke voorregten kunnen
gelijk gefield worden. Fistula du}ce canit, eet.

Bijdragen tot verklaring van het Nieuwe Testament;
getrokken uit oude en nieuwe berigten betreffende de
zeden en de gewoonten der Oosterfche volken.
Verza
meld door G . J. F . C R A M E R V O N B A U M G A R T E N , Predikant te Midwolda. I/ie Deel. Te Gronin
gen, bij'W. van Boekeren. 1825. In gr. 8vo. VIII
en 330 bl. Bij Inteek. f
a-go.
s

Het

was ons regt aangenaam, te zien, dat de Eerw.
V O N B A U M O A R T E N zijne bijdragen tot
verklaring van het N . V . heeft begonnen te geven, in
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plaats van een vervolg op zijne Duitfche Oosterlingen.
Hierdoor heeft hij, grootendeels , onze begeerte vervuld,
bij de aankondiging van het laatfte ftuk der Oosterlingen
geopenbaard. Hij heeft , echter, niet volkomen aan onzen wenÈch' voldaan, daar hij zich §an de orde der bijbelpiaatféh gebonden, en niet verkozen heeft, zijne ophelderingen naar den aard der zaken in te rigten, zoo
als wij liever gezien hadden. Wij moeten intusfchen bekennen, dat de wijze,door den Eerw. Schrijver gevolgd,
de gemakkelijkfte i s , en dat een naaf den aard der zaken
gefchikte vorm zeer veel moeyelijks heeft. Wij nemen
dan het werk zoo als liet i s , en zijn bij het beoordeelen
altijd indachtig, dat men eene zaak op yerfchillende
wijze goed behandelen kan, Volgens die, in het onderhavig werk gevolgd, heeft zich deszelfs Schrijver van
zijne taak, over 't geheel genomgn, wèl gekweten, en
fteeds de waardigheid der H. fchriften zeer gepast zoeken
te handhaven. Dit zagen wij met zeer veel genoegen,
en gevoelden tevens, dat dit werk, hi onze dagen en
voor jonge Predikanten, van groot nut zijn kan. Wanneer , b . v. , een zoodanig Predikant voor de landlieden
zijner gemeente het wonderwerk behandelt, hetwelk Matth.
IX: a ~ 7 veihaald wordt, zouden velen zijner hoorders
mogelijk geneigd zijn, ter vergrooting van het wonder,
aan een zwaar bed te denken, dat door de pas genezenen, zonder, eenige moeite, naar huis gedragen werd;
dan, bi. 8 3 wordt te regt opgemerkt,dat de ligtheid der
bedden in het Oosten dezelve zeer draagbaar maakt. —
Sommige aanmerkingen zijn goed op zichzelve', offchoon
zij geene betrekking hebben op de zeden en gewoonten
der Oosrerlingen. Zoodanig i s , onder anderen , bl. 1 4 6 ,
de aanmerking over de letterlijke vervulling van 's Heilands voorzegging, dat er van de ftad Jeruzalem en derzelver Tempel niet één fteén op den anderen zou gelaten
worden, die niet zou worden afgebroken. Wij vermoeden , dat de Schrijver, deze en andere aanmerkingen ter
opheldering en tot eer des Bijbels verzameld en opgeteekend hebbende, niet van zich verkrijgen kon, dezelve
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bij den druk achterwege te laten; maar waarom op den.
titel of in de voorrede zulks dan niet met een enkel woord
aangeduid?

Liet geloof is uit het gehoor. Eene ern§ige vermaning
aan allen, (lie opregtelifk belang ftellen in de verlosfing van hunne zonden, door Jezus Christus, Gods
Zoon. Door G. K Ü Ï P E R , rustend Leeraar bij de
Gereformeerde Gemeente, te Haarlem. Te Haarlem.^
bij de Wed. A . Loosjes, P z . 1 8 2 6 . In gr. Svp. stj
Bl.f-.-25.

Dit

ftukje doet den Eerw. K Ü Y E E R eere aan, en wij
bidden, dat het aan *s mans waarlijk vrome- bedoeling
beantwoorde, door ter harte genomen te worden van
hen, voor welken het eigenlijk is gefchreven. Het moet
eenvoudige en gemoedelijke menfchen waarfchuwen tegen de bezwaren, die, tegen bijna alle Leeraars in de
Gereformeerde kerk ingebragt, Hgtelijk wantrouwen enverdenking, en alzoo veronachtzaming der openlijke Gods™
dienstoefening, te weeg zouden kunnen brengen. Het i$
regt gefchikt tot dat doek De Gereformeerde denkwijze
komt overal uit, en dit hindert niemand; de ftylis zeer
eenvoudig, en de voordragt ernftig , gemoedelijk, overtuigend. Die „ anenj" ware, op bl. 16, 1 7 , beter
niet genoemd geweest. Do. K try, P E R weet, dat dit
geen goed doet, en althans niet noodig was. Zeer zachtmoedig oordeelt hij over hen , welke die bezwaren hebben ingebragt": maar, hoe veel- wij ook toegeven, vromen ijver, gemoedelijke beginfelen, belangftelling in hee
heil der gemeente , en goede trouw aan hen toe te kennen, bl. 1 3 , die op zulken toen kwaad hebben gedicht,
en dat in een' tijd, toen er wel wat anders behoefte
w a s ; befchuldigingen hebben ingebragt, te hevig, te
groot, te fterk , en te firijdig met de ervaring, bl 10 , —
gaat niet aan; en dat te minder, als de redenering doorgaan moet, die bl. 18 aanvangt* Die zachte beoordee-
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ling zal intusfchen der overtuiging te gereeder ingang
moeten bezorgen. Het ftukje is te klein, om er meer
over uit te weiden; maar wij herhalen onzen wensch,
dat het kome waar het zijn moet, en waar het zoo n u t tig zijn kan. Daar geve men het, en verfpreide het!
Ééne zaak, echter, meenen w i j , dat in dit ftukje nog
bad kunnen vermeld worden. Het gehoor des woords
wordt niet zoo zeer verzuimd, ten gevolge der bedoelde
bezwaren; maar z i j , die zich laten verontrusten en verleiden , vinden voedfel voor hunne bezwaren, en nemen
dat ook gaarne tot z i c h , van fommige Leeraren in de
Gereformeerde kerk, (ware het ook niet buiten dezelve !) en anderen worden veracht en veroordeeld. De
oorzaak daarvan ligt niet alleen in der leeken waan en
verkeerdheid, maar opk bij Predikanten, die aanleiding geven, dat hunne Ambtsbroeders in den roem van
regtzinntgheid en vroomheid ver beneden een' onkundigen, waanwijzen en fchadelijken Oefeninghoude? gefteld
worden; en dit punt js hier, wat onvoorzigtig, — vergeten? neen, maar ontzien, zoude Recenfent meenen.

Christelijke Overdenkingen en Gebeden voor den afgezonderden en huisfelyken Godsdienst. Naar het Hoogduitsch yan, j . G L A T Z . Te Deventer, bij, A . J.
vari den Sigtenhorst. 1825. In gr. 8vo. VIII en 22a
bl. ƒ 1 - 60.
- D i t boek is door E . eene vrije navolging van het
Hoogduitfche geworden. Wij meenden in het Voorberigt de redenen daarvoor te zullen vinden; maar hij zegt:
„ daartoe was het daar de plaats niet." Wel denkende, dat wij ze dan nergens vinden zouden, doorliepen
wij den inhoud des boeks, maar blijven nog vragen;
waarom en waartoe verfcheen dit boek ?
Men vindt hier 14 Overdenkingen. De noodigftes.
wat bidden zij', mist men. De Gebeden, 78 in getal,
zijn: dagelijkfche, d. i . , behalve twee morgen- en avond'gebeden, één vóór en één na het eten, een paar gebe-
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den voor e / t e dag der week; v o o r t s , gebeden
«fc
viering van den openbaren Godsdienst (beter, betreffende
deze, want er is ook een gebed onder vóór het kerkgaqq
en een als men thuis is gekomen); eindelijk, gebeden voor
verfchillende [landen, jaren, pmjlandigheddn, en betrekkingen des levens, Q>. v. ook voor mistrouwden;
vóór, op en na de reis; om goed weder; gebed eens tó'nden, ezv.) Bij dit laatfte is dé belangrijke aanteekening
gevoegd, dat het den blinden moet voorgelezen worden,
en ook voor een' dooven bruikbaar is.
Was nu aan Gebedenboeken zulk eene behoefte , dat
daarin uit Duitschland voorziening moest gefchiedenf
Er zijn er veel te veel, en buiten zoodanig een konde
men het vooral wel ftellen.
In verfcheidene daarvan misten wij de bede om Gods
vergevende goedheid. Mag die door eenen bidder nagelaten worden?
Achter een gebed vóór het kerkgaan ftaat een gebed!
in de kérk. Is dat, na het eerfte, noodig ? Zoude er
dan niet nog een gebéd in de kerk, eer men naar huis
gaat, volgen moeten, dat we ook wel eens zagen?
Is het een gn ander niet fixijdig met de deelneming aan
hetgeen ïn 'de kerk gemeenfehappehjk gefchiedt ? De
vrome Loosduinenfche Leeraar V A N E Y K was van de
meening, in deze vragen te kennen gegeven , niet vreemd.
Recenfent vergoedt zich de fpijt, waarmede hij alweer
van een Hoogduitsch werk de onnoodige verfchijning aankondigde, door de gelegenheid waar te nemen, om het
gulden boeksken van V A N E Y K , Onderrigt omtrent het
bidden, te Amjlerdam, bij s A A K - E S , in 1817 uitgegeven , tegenover hetzelve, aan te prijzen.

De geaardheid, onderkenning en genezing der Klierziekte, door c. w. H U P E L A N D . Naar de derde en
verbeterde uitgave vertaald door H . S . H Ï M A N S ,
M. D., praktijet-end Geneesheer te Rotterdam.
Te
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Rotterdam, bij}. Hendrikfen. 1826. In gr. 8vo. Behalf e de Voorrede, 296 bl. f
O n d e r de menigvuldige bogken van Duitfchen grond,
op onzen Nederlandfchen bodem overgeplant, zijn er vele , aan welke de moeite eener vertaling, onzes achtens,
flecht hefteed is. Maar, hoe men ook over derzelver
waarde oordeele, geen kundig Geneesheer, die met H U F E L A N D ' S werk over de Klierziekte bekend i s , zal hetzelve niet dubbel die moeite waardig keuren. Dit werk
toch kan met regt al§ eene handleiding bij de behandeling
dier even algemeene als moeijelijke kwaal worden aangemerkt. Het bevat bovenal eene volledige opgave en bepaling der zoo menigvuldige als verfchillende, tegen dezelve aangeprezene,in- en uitwendige geneesmiddelen,en
vormt met de geleerde Monographic van K O R T U M een
goed geheel. De Heer B Ï M A N S verdient dus den dank
zijner met de Hoogduitfche taal onbekende Kunstbroeders , dat hij zijne krachten aan eene vertaling van dezen
arbeid des algemeen geachten Schrijvers beproefd heeft,
en wij bevelen dus aan de zoodanigen deze zijne vertaling
aan. Jammer is het, dat de Heer H T M A N S op vele
plaatfen zoo getrouw aan het oorspronkelijke is gebleven,
dat menige uitdrukking voor den in de Hoogduitfche
taal onervaren' lezer, voor wien deze uitgave zeker inzonderheid gefchiedde, niet dan, bezwaarlijk verftaan zat
worden.
s

Verhandeling over Verbrandingen van allerlei aard, en
het beste, eenvoudig/ie en zekerfle middel, om die, in
•welken graad ook, fpoedlg en zonder pijn te genezen.
Een werkje voor Geneesheeren, Heelmeesters en die
zulks niet zijn; gefchreven door Dr. K . H. D Z O N D 1 , Hoogleeraar der Genees- en Heelkunde, enz. op
de Univerfiteit te 'Holle; en naar den tweeden zeer
vermeerderden druk vertaald, en mtt nieuwe proefnemingen vernjkt, door
G O E D E . Tweede Neder*
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duitfche uitgave. Te Groningen, bijW; Wouters. 1826.
In gr. 8va. Behalve de Foorrede, 158 bl. f 1-25.
D i t werkje heeft voornamelijk ten doel, het fpoedigj
aanhoudend en doelmatig gebruik van het koud water bij
verbrandingen aan te prijzen. De Hoogleeraar D Z O N D Ï
voerde daarover eenen penneftrijd met Dr. s A M Ü E L
H A H N E M A N N , den fticliter van de leer der Homoöpathie, die deze geneeswijze, als met zijne gróndftellingen onbellaanbaar, aantastte, welke ftrijd hier tevens
is medegedeeld. De geneeswijze zelve wordt door waarnemingen en proeven, waaronder fommige door Prof.
D Z O N D I , waarlijk met veel hardvochtigheids, op zich»
zeiven genomen , bevestigd, en door eene theoretifche
verklaring over den aard of de na'iuur der verbranding,
en de .daardoor veroorzaakte ontfteking, nader toegelicht.
Het vóórnaam Oogmerk bij dezelve is, door
het voorkomen van ontfteking, de fchadelijke gevolgen
der verbrandingen tegen te gaan,'en dat wel door middel van de dogenfelikke'lijke aanwending der koude', waartoe het water hét béste voertuig is. Èene koude van
17—12
graden R E A U M * is tót dit oogrfïefk de gefchiktfte; éehe grootere koude zou nadeeiig zijn. Zoodra
het water Verwarmd wordt, moet het met versch en koud
water worden afgewisfeid, en dit van 3—24 uren en langer worden voortgezet, tot hitte en pijn niet meer te«
rugkéeren.
Deze eenvoudige geneeswijze verdient door alle Kunstoefenaars , niet flechts bij geringen, maar ook bij hooge-.
ren graad van Verbranding, beproefd te worden. Zij moet
echter, zal zij baten, aanftonds en mét volharding wor*
den gebezigd.
1

Leere der Scheikunde, bijzonder wat de eigenfchappen eft
verhoudingen van de beflanddeelen der ligchamen betreft , aangemeten aan den tegenwoordigen toeftand der
wetenfchappen in het electro-chemifche tijdperk, door
].
O V E K D Ï J I N , Apotheker en Chemist H Breda,
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Ltd yan Vis unita fortior te Hoorn, en van meerdere
Maatfchappij en. Te Breda, bij F. P. Sterk. t8afj.
In gr. 8yo. Vil eh 239 bl. f o.- 50. ( * )
D e z e lange titel kwam o n s , om de vreemdheid, wel
waardig voor , geheel overgéfch'reven te worden. In hoe
verre h'ij aan den inhoud des werks zij aangemeten, zal
uit een eenvoudig verflag van de orde der behandeling in
dit werkje blijken. Wij geven dit te eerder, omdat de
fchrijver, dié bijzonder veel van het alphabet fchijnt
te houden, ér alleen een bladwijzer heeft bijgevoegd.
Het boek begint (behalve eene voorrede , waarop wii
nader zullen terugkomen) met éene inleiding, wa'inn ons
vooreerst, in 7 . bladzijden,eene gefchiedenis'der Schei
kunde met enkele trekken ontvouwd wordi. Het beste
hieruit i s , met voorbeeldelooze onbefchaamdheid, uit
M U L D E R 's Handleiding'overgéfchreven. Be fchrijver telt
eveneens 5 tijdperken; het tegenwoordige is het electro-chcmlfchei Dat de Heer O V E R D U I N evenwel niet regt
w e e t , wat, hij met de woorden electro - chemisch aan
duidt , blijkt uit de onbepaalde bewoordingen , waarin hij
fpreekt. Wij vragen het in goeden ernst: wat beteekent
toch het volgend zamenraapfël van verba et voces'? „ On
dertusfchen, fchoon dit tijdperk nog geheel zijne beitemming niet bereikt heeft, zijn toch fommigén over
tuigd geworden, dat dé kennis van de bewerking der,
als ik mij zoo mag uitdrukken, Dynamico-phyfifche krach*
pen, Eleciriciteit,
Galvanismus, Magnetismus (waarom
ook deze laatfte niet, daar allen waarfchijnlijk wijzigingen
zijn vaa dezelfde ftof?) mét de tbepasfing daarvan op
onze wetenfchap hét kenmerkende van dit tijdperk uit
maken." Bl. 6 , 7 . Wat is bewerking van krachten; wat
zijn Dynamico-phyfifche krachten? Weet dé fchrijver niet,
wat dynamisch beteekent ? Het is als zeide hij, krachtig
(*) Ree. neemt deze gelegenheid waar, om op te merken,
dat hij in de beoordeeling van een vroeger ftukje van dentófden fchrijver eene fchrijffeil heeft begaan. Letteroef. 1 8 2 5 ,
No. X V , bl. 640, reg. 1 7 , grondftof, lees ziur*
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natuurkundige krachten; dit is w e l te regt ris utiita
fbrtior l Daarna gaat de fchrijver o v e r , om ons de nuttigheid der Scheikunde aan te toonen, en,bezigt noodelooze bewijzen bij eene niet twijfelachtige zaak. Na deze
inleiding gaan w i j , weltoégerust% tot het Werk z e l v e

over.
Het vangt aan m e t . . . . de nederplojfing ( * ) , hoewei
later eerst over de oplësfwg wordt gefprokea; en oorfpronkelijkheid fchijnt men dus aan dit w e r k , wat de orde betreft, niet te kunnen weigeren. Doch al verder,
bl. a 2 , over dé aetheri/che of vlugge oliën; bï. 2 6 , vette
Oliën; bl. 3 0 , de luchtvormige veerkrachtige ligchamen
(deze worden alphabetisch opgeteld en befchreven, en
zoo komt het zuurjlofgaz het laatfte aan de beurt); b l .
4 4 — 4 8 , Jlköhol, tafels daartoe betrekkelijk; b l . 4 9 ,
over de Aethers (wederom alphabetisch); bl. 5 6 , 5 7 ,
over het water (tabellen) ; bl. 58 , over de zuren met
èene niet ontleedde grond/lof (alphabetisch) ; bl. 87 , zuren mei eene dubbele grondftof (alphabetisch); bl. 9 8 ,
dierenzuren (eveneens); bl. 1 0 9 , Over de Alkaliën; bi.
Ï 1 7 , over de Alkaloïden; bl. 1 2 9 , over de aarden; bl.
Ï 3 5 , eigenaardige ftofferi; bl. 149 , over de enkelvoudige
ligchamen buiten de metalen; bl. 1 9 2 , over de tezamenfielling dèr Sulphurcta ; bl. 194 tot het einde , over de
zouten (tafels., daartoe betrekkelijk). Welk-eene verwarring! Hoe zou de Heer O V E R D U I N ooit anders hebben kunnen fchrijven, zoo frij met o p z e t alle geregelde
volgorde had willen vermijden ?
In eeö leerboek, gelijk dit er een Wezen moet, is ,
behalve de orde, ook duidelijkheid eene hoofdvereischte.
Maar die kan zonder orde niet beftaan, en is daarenboven het eigendom van onzen fchrijver niet. Volledigheid
zou men hier mede te vergeefs zoeken. Reeds de enkele
Opgave v a n de bladzijden, waarin elk onderwerp behan-

(*) Dat men, (zie bl. 20) in den natuurkundigen z i n ,
Ook de vorming der dieren in de baarmoeder tot de nedcrplonTngen brengen kan, is zeker ook eene leer uit O V E R *
D U I N ' I ilectro . chemisch tijdperk.
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deld wordt ^ bewijst zulks. De fchrijver zal zeker ook
niet yan ons verlangen; dat wij hem dit met voorbeelden
ilaven. Wij gingen ligt de perken eener Recenfie géheel te buiten. Met moeite onthouden wij ons van!
Haaltjes Van des fehrijvérs onnaauwkeurigheid. Zoo lézen wij b. v . , dat dc zuurfloflucht door de galvanifcflè
Elcctriciteit kan worden ontleed, b i . 4 3 . D e H e e r ó V E R D u 1 N zal misfchien wel eens gehoord of gelezén hebben , dat de znurftof altijd aan de pofitive pool wordt
afgefcheiden, waarop de ontleding van het water én van
de Alkaliën door middel van het Galvanismus berust.
Maar wij willen zoo veel papier aan dit boeks'ken niet
belleden, en hadden het liefst ftilzwijgend voorbijgegaan. Doch wij konden het. om de voorrede niét.
De Heer S W A A N ^ Rectoren Lector te Hoorn, heeft j
namelijk, dit werkje in dezelve aan ons publiek aahbevo'len , en fpreekt daar van eené zeer partijdige Recenfie
over een vroeger ftukje van' den Heef O V E R D U I N .
Wij weten niet, welke bedoeld wordt; de onze was zé»
kef onpartijdig, want wij k e n d e n , en kennen nu ook
n o g , den fchrijver volftrekt niet perfoonltjk< 'Maar wij
herinneren ons w e l , dat eene Recenfie.in den Letterbode (zoo wij ons niet vergisfen, van een' allézins bevoegden regter) nog fterker afkeurend en niet zachter dan dé
onze was. Nu meenden wij evenwel aan het publiek te
veel achting fchuldig te zijn, om niet rond en onbewimpeld , gelijk het past, voor ons gevoelen uit te komen,
en den Heer O V E R D U I N (zijn roem moge zich dan,
zoo als de Heer S W A A N z e g t i n het fcheikundige
vak; zoo door de ontdekking der Elaine, "welke wij echter nog altijd meenen aan C I I E V R E B L toe té behooren,
als van eenige Alkaloïden, yerfprèid hebben) voor volftrekt ongefehikt te oordeelen, om als fchrijver in een
wetenfchappelijk gefchrift op te treden hem het lot voorfpcllende, dat zijn werk gaan zal
. . . in yicum yendentem thus et odorés
Et piper et quidquid chartis amicitur inevtit.

O.
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Specimen Med. de Artemifia vulgari, quam pübl. exam*
fubmittit D . F . V A N D E R r> A N T , Ultraj. 1 8 2 6 . 8vo.

Daar

deze verhandeling Weinige maanden na die van
den Heer D E V R I E S R E I L I N G H verfcheen, vreesden wij weinig nieüWs over dit onderwerp të zullen vernemen ; wij vonden ons echter aangenaam' verrast door
è'ene geheel oorfpronkelijke fcheikundigé ontbinding, welke,
hoewel z i j , na de onlangs opgegevene van B R E T Z en
E L 1 ë s 0 N , niet geheel ontbrak , echter een nader onderzoek van de in onze (treken groeijende plant behoefde, ën doof het verfchil der uitkotiiiten genoeg doét
zien, dat dit onderzoek niet overbodig was. Alleen hopen w i j , dat de Heer V A N Ö E R P A N T , bij eene nadere
ontleding, waarmede hij ons*, tot bevestiging van hét
door hem aangewezen loogzout, vleit, de eigenfehap van
Öit beginfel zal ontwikkelen , en de hoeveelheid der overjge beftanddeelen nader zal bepalert; dé alhier p. 48 opgegevene zijn : vlugge olie, bruine harst, plantenvet, w a s ,
g o m , plantenflijm, extractiefftof looiftof, fuiker,, lijm,
planten - eiwit, houtachtig, beginfel $ kleurgevend Ügchaam, wijhftéenzuur, zwavelzuur, zoutzuur, aluinaarde , talkaarde, kalk , potasch, keia'arde, ijzer, een nog
onbekend beginfel, dat waarfehijnlijk de gronditof van
het loogzout uitmaakt.
Behalve deze belangrijke ontleding, geeft ons de Schrijver eén twaalftal naaüwkeürige waarnemingen , dié, zoo
niet even gelukkig Sn uitkomst, echter alle voor de werkzaamheid van dk middel in periodieke zenuwaandoeningen
zoodanig pleiten, dat wij de vruchteloöze aanwending,
Wélke wij bij herhaling ondervonden, alleen aan zorgelooze Inzameling en bereiding zouden toefchrijven , ware
het niet, dat de Schrijver , met ons, het werkend beginfel dezes wortels in de vaste beftanddeelen zocht, én
hij zelf de wortels in April inzamelde, waartoe anders
het begin van October" bepaald wordt.
Voegen wij nu bij het opgegevene, dat de Schrijver:
(
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de gefchiedenis van de plant naauwkeurig verhaalt, terwijl duidelijkheid en zuiverheid van taal en een fchoone
druk deze verhandeling verfieren, dan blijkt het, dat
dezelve zich door oorspronkelijkheid zoo w e l , als volledigheid, van andere Akademifche fchriften onderféheidt, en
hare waarde zal behouden , izoo lang de Bijvoet eenen roem
zal handhaven, die vroeger aan het brandijzer, aan de
valeriaan en aan de oranjebladen is te beurt gevallen, maar
welken zelfs het gezag van beroemde namen niet heeft
kunnen doen ftand houden.
Daar wij in deze verhandeling, p. 3 en 1 1 , even als
in die van den Heer D E V R I E S , den naam van Stj
Jans-kruid
voor i5V. Jans-Gordel,
dién van j . D E C I D E R S in plaats van F . D E C K E R S vonden , kuhnen wij
deze ofiftaaüwkeurighede'n^ niet als fchrijffouten opgaven.

Het Leven, de Gevoelens en Lotgevallen van W I L L I A M
P E N N , beroemd Kwaker, en Stichter van Pennfy hamen; uit echte bronnen verzameld, door H . V A N
L I L , Predikant te Schalkwijk en het Goy, (Jater te
Maasdam.) II Deelen. Te Amfterdam , bij J. C . Sepp
en Zoon. ïOao en 1^25. In gr. Zvo. Te zamen 7 1 0
Bl. f 5 - 5 0 -

Schoon het eerfte deel van dit werk in i 8 a o , h e t tweede vijf jaren later in het licht verfcheen, hebben wij met
onze aankondiging uitftel genomen tot de voltrekking der
uitgave, en zullen nu van het geheel aan onze Lezers
in ééns verflag doen. Liever zelfs wenschten w i j , d a t ,
in ftede van het uitvoerige ftuk, welk voor ons ligt, eene
bondige, maar door dezen of genen welfprekenden Redenaar keurig uitgevoerde Lofrede ons aan den voortreffelijken W I L L I A M £ E N N en diens uitftekend e verdienften had herinnerd. Even weinig toch als omtrent den
menschlievenden H O W A R D , laat zich terftond gevoelen , zou het aan ftoffe ontbreken, om den invloed vaa
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dat Christelijk beginfel op P E N N met eene warme geestdrift te fchëtfen, o f ' o m een tafereel op tè hangen van
het leven diens waarlijk grooten mans ^ wiens ftille èn nederige deugd met herhaalde vervolging , wreede miskenning en bitteren laster te worftelen had, maar ook wiens
vroomheid en godsvrucht den zoeten wellust ondervinden
mogt, van in een ander Werelddeel Geloofsgenooten te
veiligen , aldaar eene nieuwe Maatfchappij aan te leggen,
een geheel Volk door éehe Wijze en Christelijke Wetgeving gelukkig te helpen makenden ter befchaving van
wilde Amerikaünfckè Natiën daarenboven het allereerfte
Weldadig voorbeeld te hebben daargefteld.
Inderdaad, terwijl w i j , te midden der woelingen van
het Jezüiilsmus én Bespoilsmus elders in Europa, het
zeldzame voorregt genieten van ons te mogen verblijden,
in Neêrlands Koning eenen Vorst té bezittefl, die eveneens als P E N N , godsdienftige en burgerlijke Vrijheid
op hoogen prijs fielt en handhaaft, baart het bij ons opmerking , dat , onder onze Dichters of Redenaars, niemand den onfterfelijkcn roem alsnog verbreid heeft des
waardigën mans, wiens meest voortreffelijke verdiénften
als 't ware van den Troon op Nederland afftralen, ja
wiens naam in dankbare geheugenis blijven zal, wanneer
een F H I P S

II * een c R O M W E L L , een

NAPOLEON

vergeten zullen zijn in latere eeuwen.
Men verfchoone dezen uitftap., of, zoo raen w i l , vervoering. Zij getuige van onze hoogachting en hulde aan
de nagedachtenis van hem, wiens Leven, Gevoelens en
Lotgevallen wij hier geboekt vinden in een tweetal deelen. Zij waarborge ons tevens tegen alle ohregtmatige
verdenking, alsof w i j , de Uitvoerigheid van dit werk afkeurende, en over hetzelve éene en Mndete aanmerking
voordragende, niet doordrongen wareri van eerbied en de
meeste belangftelling in hem, die hét onderwérp is vari
dit gefchrift.
Eene Levensgefchiedenis van P Ë N N * vóór ruim honderd jaren in het naburig Engeland afgetreden van déze
Wereld èn reeds bekend en hoogelijk vermaard g é w e r d e !
Y y «
t
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bij onze voorzaten in de verloopene eeuwe, w a s , zoo
wij meenen, geene behoefte meer voor het befchaafd en
geletterd Nederland.
Eene breede voordragt, met name
van de godsdienftige gevoelens des Kwakers, die een fieraad geweest is bij zijne gezindte en van zijne e e u w
w a s , wij erkennen zulks, wel een vereischte bij den
form, dien men aan dit opftel geven wilde, maar zal
toch , vreezen w i j , thans aan fommigen minder behagen.
Ook bedriegen wij ons zeer, of men z a l , in deze boekdeeïen j hier veel duisters, daar menigerlei herhaling aantreffen van hetgene p E N N , op verfchillende tijden en
omlïandigheden, nagenoeg in een' en denzelfden geest,
of mystieken z i n , gefchreven heeft. Trouwens, waarom
die nagenoeg onder ons vergetene (tellingen en overdrevene begrippen der Kwakers alzoo op nieuw ter bane gebragt? daar Nederland wel het Christelijke der beginfelen en de opregte deugd in den Stichter van Pcnnfylvaniên hoogfchat, maar tevens 's mans dwalingen en zonderlinge misvattingen, wegens het waarachtige licht en
de woorden des heils , voorlang heeft leeren kennen en
daartegen gewaarfchuwd is. Dan, hoe het hiermede zijn
m o g e , en hoedanigen opgang dit gefchrift maken zal in
ons Vaderland, blijvender ondervinding aanbevolen. Wij
vermeenen flechts daartegen minbedachte Lezers te moeten waarfchüwen, dat zij niet door de fchóonheid en uitnemendheid van het voorbeeld, of door de voortreffelijkheid des harten eh der zedeleere van P E N N , zich verleiden laten tot het befluit, dat hij, die waarheid minde,
ook immer waarheid vond, of in het toetfen derzefve
fteeds meer aan de uitfpraak van gezond verftand, dan
wel van een verbijsterd, oordeel gehoor gaf, en altoos vrij te pleiten is van een vermeend licht aangezien
te hebben voor den helderen glans des Évangelies.
Voor het overige, en in weerwil van de geopperde
bedenkingen, zijn wij verre af, van aan dit werk en den
arbeid van den Eerw. V A N L I L deszelfs verdiende en
onzen dank te ontzeggen. Aan volledigheid van narigten ontbreekt het in dezen voorzeker niet; en wij items
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men volmondig toe, dat h'er een aantal keurige plaatfen
en gezegden voorkomt uit de oorfpronkelijke opftellen en
fchriften van P E N N , elders, voor het minst in onze
moederfprake, te vergeefs gezocht. Aan zulken a l z o o ,
wien het aan andere hulpmiddelen ontbreekt, moge dit
werk dien grooten man leeren kennen in zijne denkwijze,
lotgevallen en handelingen. Dit lost ons tevens de woorden van den titel o p , die wij eerst met bevreemding lazen : uit echts bronnen verzameld, en waarmede gewis
de Eerw. V A N L I L niet bedoeld heeft, den waan in
te boezemen, als wierd door hem een oorspronkelijk
werk geleverd. Zonderling, echter , blijft ons het duister , door onzen Landgenoot verfpreid over zijne bewerking van het boek. In het Ifte deel bewaart hij, gelijk
uit de Voorrede fchijnt te blijken, eenigzins met opzet,
dat geheim ; en verre in het Hde, op bl. 322 , 379 en
4 2 5 , vinden wij eerst eenen wenk, dat veel ontleend is
geworden uit the Memoirs of the Life of w . P E N N ,
door C L A R K S O N . Wij hebben intusfchen dit nieuwere
of herdrukte Engelfche werk niet ter hand, om te beflisfen, in hoeverre het onze voor eene vertaling van die
Gedenkfchriften van C L A R K S O N te houden z i j , of
waar zijn Eerw. uit andere e n , gelijk wij vertrouwen,
echte bronnen geput hebbe. O f men al verder de lijst
der gedrukte werken van P E N N , waarop D . I , bl. 9 2 ,
en elders, gewezen wordt, bij nader beraad, dan wel
onbedachtelijk, heeft achterwege galaten, is blijkbaar
van minder aanbelang, maar voor ons even raadfelachtig.
Wij vinden nogtans in dit boek, en ook bij C H A U F B » I É ( * ) , vele doorflaande bewijzeny hoe onvermoeid en
tot zijn einde toe die groote en verdraagzame Christen
met alle befcheidenheid werkzaam was in het verdedigen
en voordragen van zijne godsdienftige gevoelens, in het
bepleiten van de zaak zijner vervolgde Gezindte, gelijk
mede in het ontwerpen van wetten en verordeningen voor
Pennfylvaniên,
die nog tot een' voornamen grondllag
(*) Supplément au Dictionniire de B A Y L E ,
Art. P E N K .
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dienen van het Staatsgebouw en de zeden in het Nocrd*
Amerikao.ns.ch gewest, naar zijnen naam genoemd.
Wij willen de pen niet nederleggen, zonder uit dit
werk, ter aanduiding der beminnelijke gezindheid van
P E N N , eene enkele hem vereerende plaats over te ne
men. Bezwaarlijk viel het ons, daar zoo vele verhevene
trekken door ons waren opgemerkt, uit dezelve eene
keuze te doen. Men vergenoege zich met dit gedeelte,
overgenomen uit eenen brief van den beroemden Kwaker :
(D. I I , bl. i8f5 enz.) „ L a a t ons niet denken, dat de
Godsdienst een twistziek iets i s , of dat c H'a i s T V S
gekomen i s , alleen om ons tot goede redetwisters te
maken, daar Hij bijzonder hiertoe is verfchenen, opdat
wij goede belevers zouden zijn van het goede, dat Hij
ons leerde. Opregtheid voorwaar is meer waardig, dan
groote bevatting en doorzigt; liefde is het, die, in den
Christelijken Godsdienst, met regt den boventoon flaat,
en gelukkig zoude ons Christendom altijd wezen , indien
daar, waar de eenheid van gevoelens eindigt, de liefde
Gods begon; terwijl n u , integendeel, de opfchorting
dier eenheid in denkwijze door haat en kwa'adfprekendheid meestal gevolgd wordt. Juist deze-liefde, geloof
ik zeker, is het redmiddel, dat God voor ons bedacht
heeft, om deze onze verfchillen te matigen, en dezelv e n , voor de maatfchappij, het minfte fchadelijk te ma
ken : reden, waarom ik betuige, dat ik de andersdenken
den niet te vuur en te zwaard vervolgen kan. Onze oneenigheid ligt in ons vermoeden of geloof van eenige za
ken; en, had nu de algemeene vijand van het menschdom geene magt over onze aandoeningen en driften, dan
zoude dat onderling ongenoegen niet bevonden worden ,
voor de liefde en den vrede, in onze burgerlijke maat
fchappij , zulk een kanker te wezen , als dat nu waarlijk
is. De man toch , die zijne verfchillen met den naasten,
omtrent de dingen van een ander leven, de grenzen laat
overfchrijden , welke de redelijkheid voorfchrijft, i s , juist
wegens dit zijn gevoelen, al is dat dan ook het verkieslijkst, de flechtfte van beiden. Men geeft er inderdaad
s
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onder de Christenen, te weinig acht o p , dat men de
waarheid kan bezitten in onregtvaardigheid, dat men
regtzinnig wezen kan, zonder echter te weten, door
welk eenen geest men gedreven wordt. Zoo was het eens
met de Apostelen van onzen Heer; zij geloofden in'Hem ,
maar lieten daarbij eenen verkeerden ijver denkmeester
fpelen over hun verftand; en deze hunne onverantwoor
delijke verbittering werkte de groote. bedoeling tegen,
waartoe de Zaligmaker gekomen w a s , de liefde namelijk.
De raenfó'hen kunnen, om de zaak van G o d , tegen elk
ander verbitterd zijn, ja wel eens elkander vermoorden.
C H R I S T U S heeft dat gezegd, en veel te velen hebben
dat gedaan. Maar welke Christenen moeten toch zoo
danige lieden zijn, die haat kunnen oefenen in den naam
van Hem , die ons bidt, dat wij elkander zullen liefheb
ben; en den naasten berooven van het leven', voor de
zaak van H e m , die den doodflag verbiedt, en de liefde,
zelfs tot onze vijanden, wil uitgeftrekt hebben l "
Wanneer w i j , D . I bl. 1 5 3 , van tmPresbyteriaansch
Leeraar in Nederland gewaagd vinden, en aldaar, op
bl. 1 5 9 , G A L E N u s A B R A H A M S de vader der Sociniaanfche Doopsgezinden genoemd w o r d t , dan weten
wij niet, waaraan vooral die laatfte, welligt gezochte,
vergisfing zij toe te fchrijven, maar achten dezelve der
kritiek onwaardig. — Behalve het uitvoeriger in dit veel
bevattend w e r k , heeft men een kort en keurig overzigt
van het leven, de gevoelens en lotgevallen van P E N N
bij C H A U F E P I É , - t e r aangehaalde.plaatfe.

Be Zedekunde op de Staatkunde toegepast, om tot inleiding
te dienen voor de Franfche Zeden in de XIXde Eeuw; door
E. J 0 u Y , Lid van het Inftituut. Met het Afbeeldfel van
den Schrijver. II Deelen. Uit het Fransch vertaald, door
Mr. j , T E N B R I N K , Hoogleeraar te Groningen. Te Gro
ningen, hij W. van Boekeren. 1823. In gr. Bvo. Te ZQ.
men XXXIV en 584 hl. f
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Qrond/iagen der Maatfchappij, of, naar den Franfchen,
Titel, de Zedekunde op de Staatkunde toegepast; door JOS E P H D R O Z , fid van de Franfche Akademie. Vertaald
door f, DR B A A N , P Z . Te Leyden, hij C. C. van der
Hoek. 1826. In gr. Bro. 246 Bl. f 2 - :

G*een tijd was wel zoo vruchtbaar in ftsatkundigegefchriften als de o m e , wanneer men eene halve Eeuw terugrekent.
Immers zelfs de ontknooping van het groote Treurfpel der
Franfche Omwenteling heeft den vloed van gefchriften over
de beste Regering en Regeringsvorm niet geftelpt. N u ,
na de uitkomst, meenen velen daarover eerst te kunnen oor*
deelen; de Staatkunde wordt nu in verband gebragt met de
Staatshuishoudkunde, met den Qqdsdienst, en ook fomtijds
met de Zedekunde. Frankrijk vooral is rijk aan gefchriften
van dien aard, waarin de yraagflukken, op dit onderwerp
betrekkelijk, doorgaans in verband met de perfonen yan het
Beftuur in dat Rijk befchouwd worden; en, daar de Schrijvers meestal tot eene der aldaar beftaande partijen behooren
en zich bijkans niet dan tot Frankrijk bepalen, zoo is het moeijelijk voor hen, dien kalmeri , ónzijdigen blik Op het geheel
der wetenfchap te werpen , dezelve zoo historisch, zoo wereldburgerlijk te befchouwen, als b. v. onze B A K K E R gedaan heeft, wiens werk wij onlangs befchouwden (*). Da
titel van het eerfte der aan het hoofd dezes genoemde werken was echter veelbelovend. De Zedekunde op de Staat-,
kunde toegepast — eene groote, fchoone, maar moeijelijke
onderneming! Reeds vóór eenigen tijd zette Recenfent zich
aan het lezen van dit werk, doch leide, daar hij zijne verwachting niet bevredigd vond, telkens het boek uit de handen, toe zich eene gelegenheid zou opdoen, om dit werk
te verbinden met een ander van gelijken aard, en dus meer
en liever een geheel te leveren, dan het onderwerp, door
gedurige vermelding van gelijkfoortigê werken, te verfnippe.
ren. De verfchijning van het boek van D R O Z , in het
Franieh onder der/zelfden titel verfchenen, biedt hem die
gelegenheid aan.
Niét zonder een gunftig vooroordeel, zoo als gezegd is,
vatte Recenfent het werk van J O Ü Ï o p , zoo wel wegens
den titel, als wegens den niet onbekenden naam des Schrijvers , vermaard door vele geestige tafereelen der hedendaag.
(*) Lettlroef. i2)6. bl. 460—475.
1

fche

zeden in Frankrijk, en ook vooral uit hoofde van den

naam des Vertalers, bij ons zoo gunftig bekend, als geluk
kig overbrenger van X E N O P H O N ,

S A L L U S T I U S en eeni

ge ftukken van P L A T O en G I C E R ' O , Dan, fpoedig ontdekte
hij,

dat hier niets w a s , dat naar S A L L U S T I U S ,

PHON,

PLATO

of C I C E R O zweemde.

XENO

De Schrijver wil

een Utopia fchilderen, een' ftaat, waarin de regtvaardigheid ,
de zedelijkheid alleen zullen regeren, waar de oorlog verban
nen is, alle ftaatsdienaars eerlijk en wijs moeten zijn; doch
hij

heeft bijkans alleen bet oog op Frankrijk, en hij kruidt

zijne twee boekdeelen met een aantal bitterheden,
lijk tegen de thans regerende

bepaalde»

Ministers en plaats hebbende

Regtbanken, die dezen gewis niet verbeteren, maar integen
deel in 't harnas zullen jagen.
D R O Z flaat eenen geheel anderen weg in. Hjj beftrjjdt de

gedurige prediking der Regten van den Menseh, die de Fran
fche Omwenteling heeft

voortgebragt, en wil daarvoor die

dgr Pligten van den Menseh in de plaats gefield hebben.

Hij

wendt zich tot allen, tot onderdanen zoo wel als tot Regen,
ten, tot Staatsdienaars niet minder dan tot beftuurden, om

hun gematigdheid, ontzag voor gevestigde Regeringen en af
keer van omwentelingen, doch ook niet minder eerbied voor

de regten en vrijheden der Volken, noodzakelijkheid van al
gemeens volksverlichting, en tegenzin voor onverdraagzaam
heid en huichelarij in te boezemen. f>ortom, hij gaat tusfchen
de uiierften midden door,

en houdt gedurig den toe-ftand der

Maatfchappij, zoo als die i s , in het oog. Het kleine boekje
van D R O Z heeft kans, veel nut te ftichterj.en vele weldenkenden van beide partijen nader bij elkander te brengen; dat
van

JOUT

zal aan vele oude Buotiapartisten , die zich thans

qnder den liberalen mantel verfchuilen,
weinig of geene

verbetering

ftichten,

beter behagen, maar
en andersdenkenden

flechts verbitteren.
Daarenboven heeft eene gezette lezing van j o u r ons doen
ftooten op eene menigte onnaauwk«urigheden, gefchiedkundi
ge misdagen, gewaagde Hellingen, en ftrijdigheden met z i c h .
zeiven, met zijn ftelfel, en met de waarachtige belangen der
|Taatfchaps>ij, die den kundigen en weidenkenden Vertaler
tot de onaangename taak gedwongen hebben, zijn origineel
zeer dikwijls tegen te fpreken; doch (zekerlijk om het werk
niet

te zeer te doen

fecht?

uitdijen) heeft

hij zich

meerendeels

met de aanftipphig dier onjuistheden o f verkeerdheden

vergenoegd", zonder in eene wederlegging te kunnen-trede».
Bij

de geringe waarde des

werks, heeft deszelfs vertaling

door zulk eenen man — wij ontveinzen het niet — ons ver
wonderd ; doch de Hoogleeraar zegt in de Voorrede, dat hij
zich daartoe verledigd heeft, om zeker tegengif tegen de leer
der blinde gehoorzaamheid

van de tegenwoordige Apostelen

der duisternis

Wij zouden

te

leveren.

hierop kunnen ant

Non tali auxilio, non defenforibus istis etc.....

woorden

Doch

de lezer moge zelf oordeelen.
D e ftaatkundige Schrijvers vóór den Heer DE J O U T ,

van het Inftitüut,
IO,
DE

Hermites

en Schrijver der

A R I S T O T E L E » , THOMAS
GROOT

en

M O R US,

PUFPENDORI,

„ het licht in de hoeken

en

hebben

gangen

Léd

e n z . , een P L A BODINUS,
allen

flechts

van den Tempel der

„ Staat- en Zedekunde gebragt; hij zal die verfpreide ftralen
„ in één

brandpunt verzamelen,

zijne fakkel onder het ge-

„ welf en in het heiligdom plaatfen, vanwaar alleen het licht
„ zich tot de Afgodsbeelden (de Vorften ? of de Ministers ?)
jp zal kunnen uitftrekken, en de begoochelingen,

die dezel>

„ ve omringen, kunnen doen verdwijnen." (Inleid, bl. X V I I I . )

Quid dignum tanto feret hic premisfor hiatu ? Wat hij
loei communes

ren z a l ? Eene menigte magtfpreuken en

leve
over

de Zedekunde, den Godsdienst, de maatfchappelijke inrig
ting,

de

Oorlog,

Staatkunde, de
de

inwendige

Ministers,

het Volkenregt, den

Staatkunde, de Wetten, de Regters

eh Regtbanken , de openbare inrigtingen, de Belastingen, de
Letterkunde, Wijsbegeerte, ftaatkundige welfprekendheid, de
opvoeding en het onderwijs,

den zedelijken toeftand van de

onderfcheidene klasfen der Maatfchappij,

en den invloed der

Vrouwen. Zoo wij alle de plaatfen, waarop wij bedenkingen,
hebben, den lezer wilden mededeelen, zouden wij de palen
eener Recenfie

verre

te

moeijen, in plaats van nut

buiten

gaan, en onze lezers ver*

en genoegen verfchaffen. Wij mer

ken dus flechts over *t algemeen aan , dat de geest der

fche

Filozofen van de

achttiende

Eeuw,

T A I R E , die door den Schrijver als een

Fran

vooral van V O L 

ideaal

van volkomen

heid wordt opgevijzeld, hier allerwegen heerscht; dat men,
j a , fomtijds nog al Ioffpraken geeft aan het Evangelie, maar
toch niet meer dan als orgaan van eenen Natuurlijken Gods
dienst.

Wonderen beftaan

er niet,

en hebben er nooit be

de vaders, de voorouders hebben ze gezien , het
levende geflacht is er nooit getuige van. (Ifte D . bl. 25.) De
ftaan ; want

onderdanen van D A V I D vallen als flagtafen van zijne echt*
breuk en moord; en dit is een leerjiuk, jlrijdig met rede en
zedekunde, bl. 2 3 . ( A l dacht men hier aan A B S A L O M ' S
opftand,

die echter in geen verband ftond met D A V I B ' S

misdaad, zoo hebben diens aanhangers toch in' allen gevalle
flechts hunnen opftand geboet.)

Men moet niet bidden; men

mag echter wel danken, (bl. 3 1 . ) De flotfem der menfchelijm
ie wijsheid it deze regel van V O L T A I R E ;

Befiond er al geen God, m&a moest Hem doen bejlaan.
(Eigenlijk

uitvinden, volgens het Fransch. Een regel, die

aan het fchromalijkfte misbruik, alsof de Godsdienst flechts
eene uitvinding der Staatkunde i s , gereedelijk vat geeft.) Er

zijn geene fekten in de Zedekunde; ( z o o ver is dit Lid ras
het Infiituut in de Gefchiedenis der Wijsbegeerte) want alle
de voor/lellen der Zedekunde zijn over de geheele aarde (ven
waar, even onbetwistbaar, bl. 35. QPÏdeatur de kinder- ea
flavenmoord

te Sparta,

de flavernij in de geheele oude we-

reld, die geen Wijsgeer onbillijk v o n d , de ontucht,

en zoo

vele andere misdaden, btj onderfcheidene Volken gewettigd,
enz.)

K O N R A D ij N was de neef van Keizer F R E D E R I K

I I , (bl. 55.) De rede voltooit de overwinning van Amerika;

in Europa onttrekken Holland en Engeland zich aan dezelve;
doch

zij vestigt zich in Spanje en Portugal, ( b l . 64.)

Vertaler zoekt dezen onzin een weinig te plooijen,

De

door de

volgende uitlegging: Holland en Engeland hebben nog Koloniën. Maar zochten Spanje en Portugal die onder het Conftitutioneel bewind (dat de Schrijver bedoelt) ook niet mee
alle kracht te behouden, en verloren zij die gedeeltelijk niet
zelfs door eigene hardnekkigheid, in plaats van die , volgens de
rede,

te laten varen? Dit kan dus de zin niet z i j n ; maar

J O U T bedoelt

zekerlijk, dat Hollanden Engeland niet vrij

genoeg zijn, omdat aldaar een Monarch met eene Aristokratifche Kamer het evenwigt houdt tegen het Demokratisch
beginfel.

Dat j o u v Holland niet k e n t , vergeven wij h e m ;

dit is het geval zelfs

met minder oppervlakkige Schrijvers ;

maar hst is eenzijdig en bekrompen, gedurig de pijlen van
volkshaat, dien hij althans, volgens zijn ftelfel, niet koeste-

ren mag , uit te fchieten op Engeland, hetwelk aan Europa
immers het model der Conjlitutionele Monarchijën heeft gegeven.

Eene vrijheid,

ten,

weegt

zoo als Holland en Engeland die genie-

duizendmaal de herfenbeelden van den Heremiet

op. En d i t manneken met zijne Franfche oppervlakkigheid
dnrft onzen D E G R O O T , durft P U F F E N D O R F in éénen
adem met HOB BE s en H I C H I A T H noemen, en zeggen,
dat hun wetboek aan de Regeringen de, tsjtddelen leert, om df..
Volken te bedriegen, in (lavernij te brengen en te verplette
ren ( b l , 96.) Zijne aanhalingen (die van B E G R O O T ) gaan
het belagchelijke te buiten, (zijn meer dan belagchelijk) b l .
98. De onbefchaamdheid, waarmede hij zijme leer voordraagt,,
it gefchikt,om het afgrijzen daarvoor te verdubbelen, (bl.\o%fj
Hoe was het mogelijk, dat Prof. T E N B R I N K , dit lezende,
het boek niet met verontwaardiging ter zijde leide, in plaats
van het ons mede te deelen f — De eerlijke Heer j o u y ,
die zoo zeer voor regtvaardigheid, p l e i t , vindt het echter
zeer oneerlijk, zeer tegen dt goed* trouw jlrijjig, dat men
Sn 1814 (1815) aan Frankrijk eenige, geroofde Provinciën
wilde afnemen, en vindt het van Engeland toch een weinig
eerlijker, dat het de anderen flechts eenige fteden wilde laten nemen; eene daad van domme grootmoedigheid of kinderachtige vrees, die de Mogendheden zich lang zullen beklagen. Maar neenl yolgens J O U T mag een Franschman,
een foldaat van B Ü O N A P A R T E alles doen, wat hij verkiest*
Op de lange lijst der onregtvaardigbeden, die hij bij verfcheidene gelegenheden opnoemt, komt de landroof, komen
de afperfingen, knevelarijen en mishandelingen der knechten
van dien Despoot niet of naauweiijks in aanmerking. Een
« E T mag op het fcbandelijkst zijn woord breken; wie hem
flraft, is een {onverlaat, (bl. 289.) En toch zegt de man,
die 'loo denkt en zoo fchrijft, op bl. 1 4 4 : Men heeft veel
gefchreven over een voorgewend regt des oorlogs, over een
Voorgewend
regt
van overwinning,
alsof moord en dief/lal
eenig Regt konden gronden, of ooit eene wettige aanfpraak
geven. Op bl. 148 zinfpeelt de Schrijver op de, zekerlijk
hoogstberispelijke, bedreiging der landing bij Cadix door de
Engelfchen in 1800, terwijl aldaar de pest heerschte, etne
bedreiging, die echter niet tot ft and is gekomen, daar de
Engelfchen tegenbevel gaven, en hangt deswege het afgrijfel i j k tafereel eener gebombardeerdeftadop, waar geneesheer
en zieke op hetzelfde oogenblik, onder hetzelfde dak, verpletterd werden; een tafereel, dat nooit beflaan heeft (*).
(*) Zie het uitmuntend en waarheidlievend Précis des Evévemens militaires, {Campagne ƒ 1800, T. II, p . 199)

d o o ï

Om deze reden zegt J O U T , dat een Godönteerend.egotsmus
Engeland afgefeheiden houdt van de groote Eüropefcke vèreeniging, ftelt het met Turkije gelijk, en voorfpelt deszelfs val
binnen eenige jaren. M o g t hij toch flechts aan de gruwelen

zijner landgenooten te Unterwalden , te Lubeck, Regensburg,
Madrid, Moskou en fVoerden denken! Om nti niet eens
van L O D E W t f R X I V te fpreken, wiens nagedachtenis onze
Schrijver ( b l . 1 7 7 ) zelf niet verdedigen wil. Doch N A P O L E O N mag niemand te na komen. Toen de Bondgenooten aan
de vijanden van Frankrijk den doortogt over hun grondgebied toeftonden, (bedoelt hij Oostenrijk in 1813 ? of de
ZwitfersP) handelden zij even als een gezonde, die denbrand

flak in de werkplaats yan eenen zieken mededinger, en hem
zelve den dook/leek gaf. O , die arme zieke bloed ! wat kwam
die ziekte hem buiten zijne fcbuld aan! (bl. 1 8 4 , 185.) D e
vreemdeling heeft Frankrijk niet overheerd, dan door het te
verdeden, ( b l . 189.) „ Rome en Sparta vertrouwden, g é .
,, durende de feeuwen hunner vrijheid , alleen aan iickzehe
„ de bewaring derzelve." Een Lid van het In/lituut moert
weten, dat de Romeinen door hunne Latijnfche Bondgenooten ruim zoo zeer als door hunne eigene wapenen den vijand
verOoegen , en dat in den flag bij Pldtea, die Griekenlands
vrijheid befliste, zeven Heloten of fiaven tegen éénen Spartaan dè Perzen bedreden (,*)• * t het beteekent, dat de
w

maagden van Frankrijk, van Duitschland en Engeland niet
uit kunnen gaan, zelfs te midden der haren, zonder zich te
zien ingewijd ie de geheimen der ondeugd en ontucht, ( U d e
D . bl. 9 0 ) is ons een raadfel. De Schrijver zal toch althans
de Duitfche en Engelfche zeden niet naar die van het Palais

Roya/ie Parijsaftneten ? Het tweegevecht (Ude D . bl. 190-194)
en de zelfmoord (bl. 194-199) worden flechts zeer flaauw berispt;
de laatfte bijkans voorgefproken. V O L T A I R E ( b l . 2 3 s ) is

het licht der ge/lachten en de weldoener der menschheid, de
Apostel der rede en derwaarheid; er is geen hoek van den aardbol,waar zijne fchriften niet gekomen zijn;geen Franschman,
den Franfchen Generaal D U M A S , een' allezins bevoegden getuige.

Wat verdienen toch wel Schrijvers, die voorgeven

de Zedekunde op de Staatkunde te willen toepasfen, en door
zulke leugens, midden in den Vrede, den volkshaat voedfel
geven ? —
(*)

H E ROD.

L. I X , C . 1 0 .

of hij heeft perfoonlijk belang in hare verdediging!!! ( M e n
deuke aan hec Evangile du jour, de Bible enfin expliquêe,
d e Philofophie de FHistoire, de Pucelle d'Orleans, de fcheld.
woorden, tegen zijne tegenftanders uitgebraakt, van dezen
beminnelijken Apostel der Rede en Waarheid ?) Wie is die

E T H A I M , die niet wilde, dat men haar over den dood harer
kinderen vertroosten zou? De Bijbel noemt R A C H E L ; maar
d e Heer j o u Y is Lid van het Inftitüut; hij weet het zekerlijk béter; gelijk hij o o k , in eene omfchrijving o f , z ö o
?ls de Vertaler het teregt noemt, verknoeijing van den
i37ften Pfalm, dat dichtftuk aan de vrouwen van Sion toefchrijft, waarvan de Bijbel weder niets meldt. „ Men kan
twijfelen," zégt h i j , „ of een man toonen van. zulk eene
„ roerende eenvoudigheid zou gevonden hebben i" Hij leze
flechts het laacfte (9) vers van dien Pfalm, en zegge dan
j)og„dat eene vrpüw dien gemaakt heeft I Doch waarfchijnlijk
beeft hij zich niet verwaardigd, dien in het Oude Verbond
zelve na te lézen, die Gefchiedenis van een Volk van man;

nen des bloeds, altijd geknield voor een God in.woede, dié
zonder de vrouwen monfterï van wreedheid zouden geweest
zijn.

Doch

reeds genoeg,

ja meer dan te veel, over deze

zonderlinge zedekundige Staatkunde.
Na j o o Y lazen wij D R O Z , en waren door die voorgaand e lectuur niet zeer gunftig met hetzelve vooringenomen.
Doch hoè aangenaam wérden wij verrast door de gezonde
denkbeelden, de bedaarde, mannelijke, van allegeZochte fraaiheid verwijderde vobrdragt, welke dit klein, maar veelbevattend en belangrijk gefchrift kenfehetfen! Doch bet zal
noodig z i j n , tot beter verftrtnd hiervan, even een' blik op
den toeftand van Frankrijk te werpen, waarmede dit ftuk
zich n o g mesr dan het vorige bezig houdt.
Sedert de herftelling van L O D E WIJK X V I I I hebbende
Buenapartisten, onder den dekmantel van vrijheidsgezinde
denkbeelden fchuilende, aan de ware vrienden der vrijheid
veel nadeel gedaan. Onder het waarlijk liberale Ministerie
van D E C A Z E S heeft de misdaad van L O Ü V E L en de verkiezing van G R E G O I R E , die den dood dés Konings goed»
gekeurd h a d , de uitnemendfte voorwendfels aan de Ser.
vilen en de voorfianders der oude misbruiken gegeven, om de
echte vrijheidsvrienden te lasteren, die zekerlijk, door hunne
verdediging dier onberadene keuze , veel vat op zich gaven.
Hierbij kwam na n o g , dat zij zich door de Ultra's' liefeB

verfcbalken,

en hec voormalige Ministerie, dat tusfchen bei-

de partijen zocht door te zeilen,
val

bragten, waardoor hunne

met dezen vCreenigd, teri

ergfte vijanden in het bewind

kwamen, en hunnen Bondgenöoten, met de gewone eerloos-

Franfche

heid

van

déze

misftappen,

een DE CA Z E S
welke

Het zijn
die zelfs

van de

Ultra-Liberalen

men in het oog moet

D*ROZ
te

hovelingen, den voet ligtten.

en de gedurige tegenwerkingen,

moest ondervinden,

houden,

ten einde den Heer

niet van vijandfchap tegen de beginfeleii van vrijheid

verdenken, zoo hij in alles niet hare zich noemende ver-

dedigers goedkeurt.

Hij is er voorts zeer verre af,

van de

thans heerfchende partij der düïsterlingen te vleijen ; integen.
deel

waarfchuwt bij deze ten ernftigfte tegen het gevaar der

omwenteltngëri;
De

grond van zijn ftelfel is dit s

Er zijn drie ftelfels van

Staatkunde; i ) dat der onderdrukking, of van hetDespotismus,
(om

het even van éénen of van velen) waarbij het grootfte

getal der inwoners van eenen Staat aan de minderheid derzelve
i s ; in dit ftelfel heeYscht de Jlavernij; 2 ) dat
Regten van den Menseh, die men boven de pligten doet

onderworpen
der

gelden; een ftelfel van g e w e l d , omwenteling,

en toch ook

van lafhartige fchikking naar alle veranderingen; terwijl des.
zelfs voorftanders, alleen Regten en geene pligten huldigend e , vrijheid hebben, om van die Regten
ftelfel

der

pligteü,

af te zien; 3)

het

waardoor elk gehouden i s , die plaats in

de

Maatfchappij, het zij hoog of laag, te vervullen, welke

de

Voorzienigheid

hem door dën loop der dingen aanwijst,

naar niets höoger» tracht, maar ook „ verpligt i s , de voor„ deelen

te behouden,

welke voor onze

„ en redelijke wezens noodzakelijk zijn.
„ wordt mij voorgefchreven,
„ ting

natuur als vrije

Door mijne pligten

mij niet in mijne eigene ach-

te verlagen; de pligt gebiedt m i j , in mijzelven het

„ wezen,dat uit de handen van een' wijzen Schepper k w a m ,
a niet

te laten vernederen" ( b l . 0 2 ) .

Men kan er bijvoe-

gen , (en dit toont de Schrijver ook iets verder aan) dat de

pligt

ter handhaving van heilige Volksregten door de Verte-

genwoordigers der Natie een veiliger waarborg tegen overtreding dier Regten door een' of meer overweldigers i s , dan
een hoogstgevaarlijk gevoel dier Regten bij de groote menigt e , welke zoo ligt onbefuisd voortholt naar regeringloosheid,
en naar hare dochter, de^dwingelandïj.

licht worden,

Een Volk moet

ver-

om vatbaar te zijn voor ftaatkundige vrijheid.

Zonder dit is die gift betzelve ten hoogfte gevaarlijk. (VFrJ
dachten daarbij aan het fchoone gezegde van « C H I L L E R ,
X

in de Klok: JVeh denen, die dem Emgblinden des Lichtes
Himmelsfackel leihnT) Eerst trapswijze moet dus aan de min
rijpe, nog onverlichte Volken die vrijheid gefchonken worden, maar dé burgerlijke moeten zij alle genieten; en het is
tevens de heilige pligt der Regenten, even als van goede
v o o g d e n , de Volken tot het genot der hoogftê mate van behoorlijke ftaatkundige vrijheid door voorlichting vatbaar en
gefchikt te maken. Bevrijden de Volken zich , zqnder daartoe eerst rijp te z i j n , door eene omwenteling, zoo heef!
men de fchromelijkfte gevolgen, en eene erger tirannij, dan
waaraan rriea ontfnappen wilde, te wachten. Twee foorten
van omwentelingen zijn uit zichzelve wettig; de affchudding

van het juk des vreemdelingsen de tegenftand der Koloni rt
tegen de onderdrukking van het Moederland. (Hiermede zij'n
dan

Onze opftand tegen

de Spaanfche verdrukkers in 1 5 7 » ,

gelijk tegen de Franfchen in 1 8 1 3 , die der Noord - Amerikanen in 1 7 7 5 , en der Zuid-Amerikanen federt 1810 geregrvaardigd.) „ Tusfchen de beide opgenoemde foorten van,
„ Revoïutiën, en die 4 wélke, door de ingezetenen van een*
„ Staat tegen hunne eigene Regering ondernomen worden,
„ beftaat e r een gelijk verfchil, als tusfchen den oorlog met
„ vreeroden en den burgerkrijg" ( b l . 4 6 ) . Een akelig, doch
waarachtig en niét eens te zwart gekleurd tafereel der Franfche Omwenteling volgt hierop. Doch , hoe het daarmede
z i j , nu eenmaal de omwenteling déar i s , kan flechts een
onzinnige eene tegenomwenteling ^ die al het oude terug zon
brengen, verlangen. „ Hoe verlichter de Souverein i s , des
„ te meer zal hij zich tegen hunne wenfehen aankanten, want
„ eene tegenomwenteling is zelve weder eene Revolutie,"
(bl. 5 7 . ) Maar alle zijne zorgen moeten zich uitftrekken, omwentelingen voor te komen. 1 ) Het eerfte en beste
middel daartoe is verlichting des Folks. Het tegenovergeftelde
beginfel, de menfehen door onkunde in onderwerping te boude»',
is geheel verkeerd. Men bevordert door onkunde tevens,gebrek aan nijverheid, armoede , en daardoor onzindelijkheid,
ja zelfs befmettelijke ziekten.
(Getuige Turkije, waar de
pest periodiek i s ! ; Aalmoezen zijn daartegen een ellendig
palliatief. Ook worden de omwentelingen, zoo zij al door
dit middel vertraagd worden, naderhand daardoor zoo veel te
vreesfeljper. a ) Het tweede middel is trapswijze vérheterim

DE GRONDSLACEN DER MAATSCHAPPIJ.

gen in het beftuur, %oo als

de brave

6$3

onder t O -

T W R O O T

de

X V I z o u hebben bewerkstelligd , indien

D E WIJK

hovelin-

gen hem niet hadden doen vallen. Hij wilde Provinciale
gaderingen

inftellen,

ontheffen.

Dé hoofden

Uitzien naar den tijd,
len

verdienen.

van den Staat moeten met verlangen

wanneer hunne volkan de vrijheid z u l -

„ Zij verliezen

„ gevaarlijke m a g t ,

zij winnen."

Koning van Sparta,

inftelde.)

daardoor van die valfche en

welke men willekeur noemt; maar in

„ wezenlijke magt zullen
SOMPUS,

Ver-

en de nijverheid van alle hinderpalen

„ Het is

Heilig

(Dit

wist

reeds, toen hij de

bewezen,

THBöEpkoren

dat vertegenwoordi.

„ gende ligchamen, in tijden van groot gevaar, Iigtingen van
„ manfchap eri opbrengften van geld verkrijgen, die de ftout„ fte Minister van het volftrekte Despotismus den moed nie»
„

zou hebben te vragen." 3) De Godsdienst, met name

Christelijke Godsdienst.
heel

anderen toon

hoogachting.
het

gebed

de

D x o z fpreekt daarvan op een' g e -

dan j o u v ,

met ongeveinsden eerbied en

Men vergelijke flechts de fehoone plaats over

(bl.

105)

met de boven aangehaalde van J O U Ï

over dat onderwerp. Hij keurt de verfpreiding van het Nieuwe Verbond door de Bijbelgenootfchappen goed; minder die
van

het

Oude.

(Deze bedenking verdient inderdaad opmer-

king. Onbefchaafde Volken of menfchen verftaan het grootfte
gedeelte

der gewijde fchriften van het Oude Verbond zonder

Cemmentarius,
ftrekt

niet.)

nadeelig.

welken het Bijbelgenootfchap uitfluit,

vol-

Maar te veel plegtigheden zijn den Godsdienst

Dwang brengt

alleen fchijnheiligbeid

voort,

en

daarom is de onverdraagzaamheid zoo ongerijmd en zoo fchadelijk;

doch

men moet

ook niet onverdraagzaam zijn tegen

het bijgeloof.
Onder de eerfte pligten van den Regent behoort bet
onderwijs.

volks-

M e t zeer veel genoegen zien wij hier den Fran*

fchtn Schrijver de beginfelen ontwikkelen, waarop onzeMaatfchappij

tot

Nut

van 't Algemeen

en ook onze wet op het

lager onderwijs rust; het algemeene,

maar tevens

onderwijs, ook der mindere klasfen.

De bedenkingen, tegen

doelmatige

dit ftelfel ingebragt, wederlegt hij bondig. Hij verklaart zich
voor het wederkeerige (Lancasterfche") onderwijs , doch vindt
zulks ook wel eens overdreven geroemd, en vermeldt daarbij
den lof van eenen weldoener des menschdoms,
LA S A L L I ,
onderwijs

den Abt D E

die eene ons onbekende manier van

in Frankrijk

gelijktijdig

invoerde. — Een andere pligt van den
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J.

"Regent, isaan

D R O Z

alle klasfen' van ingezetenen eene behoorlijke

mate van vrijheid ce; verzekeren. Onbelemmerd moet de Godsvereering,

geëerbiedigd

de perfoonlijke vrijheid, en heilig

het eigendom zijn, niet enkel de ftoffelïjke bezittingen, maar
ook het middel om die te verkrijgen, de nijverheid.

Steil g

verklaart zich de Schrijver tegen de Gilden. Beftaan die drie
waarborgen j zoo is de menseh onder alle Regeringsvormen
vrij i. beftaan -zij- niet,

zoo is-hij

onder tirannij gekromd,

zelfs in de minst, beperkte Volksregering.
Eén

rijks

zeer belangrijk Hoofdfluk

volgt n u , waarin Frank-

inwendige toeftand met veel juistheid wordt voorgefteld.

Even;'na

1815 kwam aldaar de middel/land aan ' t r o e r van

zaken door de eerfte Verkiezingswet, die de keuze der Afgevaardigden voor de tweede Kamer in deszelfs handen
Intriganten, die t o t gemor,

ftelde,

onophoudelijken-tegenftand en

de reeds gemeld^ ergerlijke, keuza van G R E G 01 R E aanleiding
g a v e n , .waren oorzaak , dat de Regering de Verkiezingswet
door eene andere j die meer
groota grondbezitters,

invloeds

aan den Adel en de

dan aan den koopman en burgerftand

g e e f t , deed .vervangen. Duch.de Adel verheffe zich nu daar
op niet! Hij fpiegele zich aan de Engeljche Pairs, leden van
hec Hoogerhuls, maar geheel in alles innig met het Volk verbonden.

Hij.denke toch niet,

eeuwen,

le ban vieux tems, weder

dat hij de dagen der Middel,
kunne

doen herleven|

Daarvoor i s de ftaat der zamenleving te verre gevorderd. O o k
de Geestelijkheid moet met den tijd vooruitgaan ganders ftaac
haar invloed, zoo wel als hare voorregten, fchrap. Aan ver.
evéringen
hier

moet

niet meer< gedacht worden.

(Heerlijk is de

voorkomende karakterfchets van N A P O L F . O N , en , z o o

dit verflag niet reeds zoo lang ware, zouden Wij die onzen
tezeren ,niet

onthouden.

Thans laten wij haar w e g , doch

met leedwezen; zij is waardig, naast de beroemde Schilderij
van

dezen

man door V A N D E R P A L M in deszelfs Gedenk-

fchrift eene plaats te bekleeden.) De krijgsroem, dien zelfs
de Liberalen in Frankrijk elk oogenblik inroepen, is dé regie

weg naar het Despotismus en naar de diepfte ellende. —

Eindelijk, men moet tot geene partij zweren, zich aan geene
derzelven flaafsch verbinden; want alle partijen worden meer
door.de hartstogten dan door de rede beftuurd.
tijen zijn brave mannen en deugnieten.

In alle par-

Draaijers, d i e , door

eigenbelang alléén gedreven, van partij wisfelen, zijn het verachtelijkfte, — verftandigen, die boven de partijen verheven

g i j n , het beste gedeelte der Maatfchappij. Van dien (tempel
was de Kanfelier D E L ' H Ó P I r A L/, wiens levensfchets hiér
als voorbeeld wordt bijgebragr..— Ten .(lotte volgen raadgevingen, in dien geest* aan jonge lieden.
Ziet daar eene fchets van, die^ naar.ons inzien, voortreffelijk gefchrift, hetwelk, w i j , ook, wat den ftijl betreft, die
hier gepast is, verre, boven h.et eerst vermelde.de voorkeur z o u .
den. geven.; Wij hebben daarop, geene noemenswaardige aanmerkingen. Slechts, in één punt ,'zijn wij het meer met j o ' u i P
eons, dan met D R O Z . Laatstgemeld* verheft ergens (bl.
5 1 ) 'eer de .zeden der Franfchen
in het midden der vorige
E e u w , toen de liefde tot het goede, mtnschliev
endheid',.geluk
van allen,
Vaderland,
de harten met aandoening
zouden
hebben, doen .kloppen.
J o u ï zégt,met veej meer wa&rheids.,
bl. 1 7 9 , 180, dat, van den dood van L O D K WIJ K X I V toe
djen van zijneu opvolger, het zedebederf/^r»'/» en de Provin.
ciè'n met ondeugden overiielpte, wier vermelding den ónbe*
fchaamdften' van dezen .tijd zou doen.blozen; terwijl de z e »
den thans, .in den middelftand wel te verdaan,aldaar veelzui-.
verder zyn.
( O o k elders ontziet hij de zedeloosheid in zijn.
Vaderland n i e t , zelfs niet in een' H I N D R I K D E N I V ! ) I
;

:

p i t goede heeft dan toch de Omwenteling bewerkt. Et
heerfcheu geeo ' I O D E W U I X V , geene P O M P A D O U U < S ^
oude R I C H E L I E U S noch o u B A R R Y S meerj

Proeve

eener

tot

Gefchiedenis

op de herovering

VAN
van

der

Kruisttgten

van Ptolemais

K A M SJS N. Ude en lilde
Jeruzalem

Bohn. 1825.

in

1244/

Deel.

naar

het

Oosten,

in-, 139.1. Door
Tot op de
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anneer men de Kruistogten, in eene oppervlakkige kro»
«ijk,

bloot als op zichzelve (taande gebeurrenisfen l a s , dan

zou menigeenén
gezigt

de lust al fpoedig

vergaan.

Immers, het

van honderdduizenden, mannen en vrouwen, kinde*

ren en grijsaards, vorften en (laven, uit dweepzucht en bija
geloof

naar afgelegene

gewesten

heenftroümende ,

om daar

jammerlijk om te komen,— van dwaasheden en gruwelen, twisten en verraderijen, verwoestingen en ontvolkingen ,

althans

verachtering van welvaart en befchaving, in t w e e

of drie

werelddeeten;—zulk een gezigt is voorwaar geen uitlokkend
Z z 2

fcboowfpeH M a a r , in de hand van een' wljsgeerigen navoffcher der gefchiedenis leveren
aandien reeds vermoedt,
ftof,

om de leerrijkfte

zij , gelijk men op het eerfte

eene des

te rijker en gefchiktet

tafereelen

te ontwerpen.

Behalve

t o c h , dat geene twee eeuwen van woeling en werkzaamheid
krrnnen verloöpen, geene nieuwe ftaten kunnen gefticht wor
den en wéér ondergaat», o f er moeten zich vele karakters en
eigen fchap pen ontwikkelen en doen kennen, voor h e m , wiens
eerfte

ftudie,

hec uiterfte

als mensch,

de mensch

zelf moet z i j n , van

belang, — behalve dit algemeene

gewigt der

overweging van een tijdperk zoo rijk in velerlei daden, komt
hier zelfs bij den minst nadenkenden gereedelijk de vraag ö p :
vanwaar dit zoo ontzaggelijke als vreemde, wonderbare verfchijnfeif

vanwaar, dat-het rijkeu en armen, wijzen en dwa.

z e n , vromen en goddelöozen
het boofÜ k o m t , z i c h ,
van het

drerbaarfte,

m ons werelddeel eensflags in

met achterlating en verwaarioozing

wat

zend en o p e e n vreemd,

de mensch

beeft,

eerst

als ra

verafgelegen gewest te werpen, of

reeds

ia de poging daartoe om te komen,

deze

koorts

en vervolgens in

van den menfchelijkerc geest,

welverpoosden

langzamerhand verzwakt, maar niet afgebroken, twee eeuwen
«61 te houden?

En

wijders: wat was toch wel het gevolg

VSnuzulk eene beeoering? wat bragt het verlies van zoo vele
menfehen,
zoo

wat bragt de

terugkeering

van de overigen uit

afgelegene landen, wat de vermenging zoo veler volken

en natiën,

deels tot één doel

vereenigd, deels in onwille

keurige aanraking, als gevimgenen, verwonnenen,

enz. ge

komen, toch wel te w e e g ? Want wie ziet niec, dat zoo wel
hei laatfte, als inzonderheid

het

eerfte,

iets Zeer

groots,

Zeer wetenswaardigs moet z i j n ; dat, gelijk de oorzaken mee
de

geheele

gefchiedenis van dien en vroegeren tijd , zoo de

gevolgen met die des lateren,

tot zelfs op onze dagen t o e ,

in een naauw verband moeten ftaan ? En zoo is het inderdaad
gelegen.
rijkst
aan

De gefchiedenis der Kruistogten is een allerbelang

gedeelte

der algemeene gefchiedenis.

deze wonderbare gebeurtenis,

J a , wij hebben

bij welke niet flechts de

geest des tijds krachtiger en helderder aan het licht k w a m ,
dan

hij anders misfchien

ook

uitlokte om vele

zonde

hebben

gedaan, maar dien

zaken te befchrijven, die anders wel

voor altijd in het duister zouden gebleven z i j n ,
kennis van de kindschheid,

;

ontw kkeling

ligt meer

en vorming

des

nieuwere» Europa's te danken, dan aan eenige andere zaak.

Vanhier, dat men een welgefchreven verhaal en befchouwing
van dit bloote, wonderbare verfcbijnfel zoude kunnen noe
men eene, in den avontuurlijkften (fchoon toch waren) ro
man gekleede, beknopte gefchiedenis der elfde en twaalfde
eeu w; ftrekkende tevens tot eene inleiding en gepastën grond?
(lag voor de volgende, nog niet geheel verloopeme tjJ«U
perken.
Zietdaar eenige trekken, om het belang van zulk eea
boek, als het -«aderiavige, uit de pen van eenen VAty
K A M P E N , met een' opflag van het oog te doen kenneni
Reeds bij de verfchijning van het eerfte deel, kondigden w#
hetzelve, als de vervulling eener behoefte in onze letterkun
de, als een werk uit de bronnen geput, en, voor zoo ver
wij konden oordeeleny's mans verworvenen roem als gefehiedfehrijver ten volle waardig, aan-; naderhand vonden wij
gelegenheid tot eenige vergelijking met een Hoogduitsch ge
fchrift ( * ) , onlangs op onzen bodem overgebragt, waarbij
wij, inhet algemeen, de meerdere bezadigdheid en onpartij
digheid van onzen landsman moesten huldigen; thans, bij de
voortzetting des werks, op hetzelve terugkomende, zien wij
hetgeen wij voorzagen vervuld, dat namelijk nog een vierde
deel noodig is, om de taak af te werken; en meenen w i j ,
over het geheel, ook dit onderfcheid met den fchrijver der
Tdfereehn te hebben opgemerkt, dat, gelijk deze de blijvers in
het verwonnen Oosterland gunstiger, de geftadig aankomenden
minder gunftig beoordeelt, dan zulks, betrekkelijk, plaats
heeft bij onzen gefchiedfehrijver, zoo ook V A N K A M P E H
den toeftand van het nieuwe Christenrijk niet zoo veel uit
voeriger en naauwkeuriger, dan wel dien van Europa, teekpnt.
Hier is hij inzonderheid allerbelangrijkst. Bij eiken nieuwen
krnistogt (en wij hebben er reeds niet min dan zeven)
maalt hij ons, bij het opfporen der oorzaken, den toeftand
van de onderfcheidene rijken, de betrekking van allen onderr
ling, den ftaat der kerke, derzelver beftuurders en Opper
hoofd , van zoo veel belang en zop diep betrokken in het
vermeende heilige werk der verovering van het beloofde
land , en daarbij de opgemerkte vordering of verachtering in
welvaart, zeden en befchaafdheid, de vorming der Ridderfchap, en wat des meer zoude kunnen genoemd worden.
Inderdaad is dit gedeelte der gefchiedenis van Europa thans
C ) Zie No. VIII van dit Tijdfchrift voor 1820".
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van dubbel belang. Want de lang zoo diep verachte Middeleeuwen vinden'thans, als bij weêrflag, hare luide lofrede,
naars; even gelijk het èrgfte papismus,dat Jezuiten uitbroedt
en door Jezuiten verdedigd en verbreid wordt, óf het bij tegenftelling ware tegen de ligtzinriigheid der vorige ééü'w ,
thans vele voórftanders aantreft. Bij het licht dèr gefchiëdenis echter, zoo als o n z e , wel Protestantfche, eri voor
waarheid en deügtf ijverende, maar nooit opzettelijk eenzijd i g e , door fektengeest verblinde en onregtvaardige • v A N
K A M P E N dat öntfteekt en aanwendt, blijkt genoegzaam, dat
Wij waarlijk geene reden hebben, om die tijden terug|te
wenfehen, of pogingen te doen, om den ouden nacht, als heilrijker eri' heiliger dan den tegenwoordigen d a g , wederom te
doen heerfchen. J a , wij zouden heh, die naar deze predikers der domheid en prijzers van de verloopene dagen hooren, wel willen bidden, het huishouden, in kerk è'n ftaat en
allerlei betrekking toen plaats hebbende, eens met aandacht
te befchóuwen, en in bet bijzonder te letten op de daden
van zoo vele martelaars en heiligen, als uit dezen tijd voor>
al afkomftig zijn! Misfchieh werden ze van menige dwaasheid bekeerd , en hielpen nog bij tijds waken tegen verfchijnfelen, die ons de meer- en meerdere terugkeering van dien

goeden ( ? ) ouden 'tijd wel haast fchijnen te verkondigen.
Doch wij zijn onzen lezeren eenig nader verflag van deij
inhoud dezer twee deelen verfchuldigd.
Het eerfte deel liep tot het jaar 1161 , en bevatte, behalve
eene zaakrijke inleiding, twee boeken, gaande het eerfte tot
de inneming van Jeruzalem, het andere de gefchiedenis van
vijf Koningen des nieuw gedichten ftaats , Godfried vaflBouiton, Boudewijn I , Boudewijn I I , Fulco van A n j o u , Boudewijn I I I , verhalende, a's wanneer de komst van Nourreddin op het oorlogstooneel de Christenen niet weinig benaauwt
en een* nieuwen kruistogt uitlokt.
Het tweede deel bevat, in drie boeken, dezen tweeden en
nog een' derden kruistogt, met hetgeen tusfchen deze hoofdverfchijnfels ligt, dezelve aaneenknoopt, volgt en voorbereidt;
ftaande buitendien de toevloed van gewapende bedevaartgan.
gers en heilige ftrijders geen oogenblik ftil. De dertien Jaat-fte
jaren van Boudewijn I I I , en voorts de regering van zijnen
broeder A m a u r y , van Boudewijn I V , en Guy van L u fignai), onder wien Jeruzalem door Saladin wgrdt ingenomen „
vullen de twee eerfte b o e k e n ; terwijl het laatfle de g e b e u r -

tenisfen , z o o in E u r o p a en Klein - A z i ë , als in Palestina,
v o o r t z e t , tot op den dood van Keizer F r e d e r i k ' I , en daarna
van zijnen z o o n , den Hertog van Z w a b e n , in het jaar 1190,.
Het derde deel bevat vier boeken en z e v e n , benevens
voorbereiding tot een' achtftën kruistogt; beginnende met den
Veldtogt van' Philips Augustus en Richard L e e u w e n h a r t ;
vervolgens Richard a l l e e n , als algemeen hoofd v d e n ' d o o d
van Saladin, dien geduchtften heftrijder der' 'Christenen'; I n uocentius I I I , een' vijfden kruistogt predikende"; de verove
ring van Konfhntinopel door de Kruisridders; deri'kruistogt
der kinderen;. de inneming van Da'miate; deszelfs herovering
door de' Sarracenen; gedrag" van den Paus %W* de Venetianen
omtrent Konftancinopel, en worfteling des eëtften met den
K e i z e r ; afftand van Jeruzalem aan de Christenen; verfchijning
der Mongolen ; verwoesting van Jeruzalem , in 1244.
5

Dit aangeftipte doet ons immers eene zee van gebeurtenisfen v e r w a c h t e n , welke wij aldus nog nader in het laatfte
deel willen aanftippen.
In weerwil dor g e d u c h t e tegeiifpoed e n , z o o met als buiten eigene fchuld, veroveren de d w e e pende gelukzoekers nogtans eene menigte van fteden met der
zelver g e b i e d , vestigen daarin Europefche vorftendommen,
en verbinden d i e , na de inneming van J e r u z a l e m , tot één
leenroerig r i j k ; maar brengen er ook al de gebreken o v e r ,
met dit leenftelfel, benevens de magt der geestelijken, v e r 
b o n d e n , die hier z e l f s , om menigerlei r e d e n , nog v r u c h t 
baarder in twist en fchenring z i j n ; zoodat nog grootere ver
deeldheid onder de Oosterfche vorften, waar'gebrek aan eene
geregelde o p v o l g i n g , en gedurige verfnippering van het gebied
onder vele kinderen, alle duurzame rust v e r b a n t , wel d e voor
name fterkte van het nieuwe rijk u i t m a a k t , dat echter niet
lang beftaat, maar welhaast tot eene fmalle ftrook aan zee ,
met weinige fteden en v e s t i n g e n , verfmelt, door de gema
tigdheid van Keizer Frederik en Sultan A l - M a l e k - Al • K a mel z i c h , j a , nog eens bijna tot de oude grootheid v e r h e f t ,
maar om welhaast te volkomener neer te ploffen.
D e laatfteworftelingen, in dit boekdeel verhaald, h e b b e n , in E g y p t e ,
bij Damiate p l a a t s , waarbij onze Noordnederlanders, gelijk
van den beginne af aan de Zuidelijke, eene vereerende rol
fpelen.
Slechts iets van de belangrijke bijzonderheden o p te ge.v e n , die in dit verhaal v o o r k o m e n , achten wij bijna ondoealijk. De vergelijking van het gedrag der T u r k e n of Sarracc-

nen met dat van de Kruisvaarders v a k , over het geheel,niet
£unftig

voor de laatften uk.

Zij befchouvven genen als bei.

denen, en deze hen als afgodendienaars:wie had meest regt?
Tegen elkander gedragen zij z i c h , vooral in den beginne, als
Barbaren;

de zoogenaamde

Christenen gewis niet het minöe

trouweloos. Naderhand fchijnt eenige verzachting en ook toenadering plaats te grypen; maar grootfche, onbaatzuchtige,
opregt godsdienflige

en zedelijke

karakters, als Godfried en

T a n c r e d o , worden tevens langs hoe zeldzamer.

Trouwens;,

dit kon njet anders, en over het geheel viel er van den
ginne

be-

af aan, op de heiligheid en liefde dezer gewapende uic-

breiders

van hejt geloof niet veel te roemen.

De metsten

hadden niet noodig bedorven te worden; zij waren het te huis
reeds; de

verwildering, door allerlei

avonturen, op eenen

zoo langen togt maakte hec gewis niet, beter,
wel de

verhittende zon

Oosten niet van d o e n ,
vervallen.

en weelderige
om

tot de

Onze fchrijver houdt

de gevestigden en

en zij hadden

lucbtftreek van het

ukerfte zedeloosheid te

echter,

gelijk wij z a g e n ,

deels geborenen op dezen grond voor de

ergften.
Wij

aarzelen, omtrent

fpraak

dit of andere punten,

eenige wic-

te doen, en gevoelen, over het geheel, weinig l u s t ,

eene eigenlijke beoordeeling en kritiek der bijzonderheden tè
leveren.
fs

Eene Gefchiedenis der Kruistogten,

zelve eene aanhoudende

oorfpronkelijke,
op

zoo als d e z e ,

kritiek van die vroegere, beczjj

hetzij later uit deze zaamgeftelde fchriften ,

welke het verhaalde berust.

Waar V A N K A M P E N

de

ïaken in een ander licht befchouwt, dan anderen gedaan hebb e n , daar geeft hij meestal reden van zijne befchouwing. E n
ware het

nu o o k , dat deze

toefcheen,
te
het

meer

te

ons

niet

overal even gewigtig

wat had er de lezer

aan,

flechts een gevoelen

hebben?

Vele zaken z i j n , op dien afftand, bij

gebrekkige vejer befcheiden,

volledigheid, onnaauwkeurigheid

door

partijdigheid ,

on.

en gemis aan wijsgeerig in-

z i g t , met geene zekerheid te beflisfen.

Verblijden wij o n s ,

dat wil nog zoo veel hebben, dac, tot meer dan één tafereel
verfmolten,

de befchouwing

van

h e m , die belang fielt in

alwat het menschdom betreft, dubbel waardig is.

Verbeugen

wij ons in het bijzonder ook in dit nieuwe gewrocht van onzen V A N K A M P E N ,
bekend
zing,

te maken.

wiens ftijl en trant wij niet behoeven

Het is meer tot eene aangename verpoo-

dat wij hier het volgende, voor velen ligt niet onbe-

langrijke, ftaal plaatfen.

„ Aan de kruistogten had men,volgens h$t thans vrij
het gebruik de?

parig aangenomen gevoelen,

een.

wapenfchiiden te

danken.

Zulke groote legers, uit verfchillende Natiën

be-

ftaande,

hadden berkenningsteekenen

elk

noodig, om zich

onder de banieren van zijnen leenheer te leturen.

Eerst b e 

diende men z i c h , zoo 't fchijnt, van de onderfcheidene kleu
ren <ter kruifen; en

wij

hebben

vroeger gezien, dat voor

Acre de Franfchen roede•,, de Engelfchen witte, m de Vla
mingen groene kruifen: droegen. Doch juist in «leze langdu
rige verzameling van onderfcheidene Volken fchijut zich de
behoefte aan eeoe duidelijke ouderfcheiding op

het leven

en het fchild vras het ge*

digs! te hebben doen gevoelen,

makkelijkfte wapentuig, waarvan men zich tot dat einde be
dienen kon.

Reeds de legerhoofden

ren, volgens

de treurspeldichters,

juist ook

der oude

Grieken w«i-

in het beleg van Thebe

aan de teekenen der fchilden kenbaar geweest, en

eene gelijke behoefte deed in gelijke omftandigheden de kruis
vaarders, welke zekerlijk nimmer J E S C H Y L U S noch E U R I FIDES
nen.

hadden gelezen,

zich

op . dezelfde wijze, onderken

Eerst waren het ook flechts de groote leenmannen, de

opperhoofden,

die

blazoenen

aannamen van kruifen (welke

nog eene hoofdrol in de wapenkunde fpelen),
figuren

van

gebeelde),

zinnebeelden,

forfche -dieren (hetzij wezenlijk beftaande of in
zoo

als leeuwen

of eenhoornen, van bloemen,

kleuren
meerderen

Dame,

vruchten, of ook van de

zijner

ouderfcheiding bij de

zijnde doorgegaan, w i l d e n ,

Eenmaal deze

volgens een' trek, dien wij dagelijks in de zamenleving op
merken,

ook

de minderen bij hen niet onderdoen.

En deze

teekenen van onderfcheidihg behield men, ook na de terug
komst in 't vaderland, als 'een bewijs der/roemruchtige te
genwoordigheid van den bezitter in het heilige land,
erfdeel,

hetwelk

de daden der vaderen zon
zij door de
elk

als een

even gelijk de Adel bij de laatfle naneven

fteekfpelen

doen gedenken.

nog meer verfpreid,

Allengs werden
want daar moest

zich daarmede doen kennen,. en menigmaal overwon een

Ridder in het tournooi,
zadel,
flige

of

ligtte

zijnen

tegenftander uit den

kwetfte hem wel eens doodelijk in het meer ern-

fleekfpel

op

leven

en dood,

zonder zijn' naam te doen w e t e n ,

en

behaalde den prijs,

omdat hij nog in de on

gunst

zijner Dame verkeerde.

Hij werd dan altijd naar zijn

devies

onderkend en genoemd.

Het vaandel der

üingen had geen

Franfche

Ko*

bijzonder teeken: het was een ftuk vuur»
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kleurde z i j d e , v i e r k a n t , maar van onderen o p drie plaatfen
gefpleten, hetwelk' zijnen naam (a'urijlamma of oriflamme)
waarfchijnlijk van d e 'goudkleur ontleende. Deszelfs afkomst
was' van ' d é Abdij van St. Denis, die d e Graven van Vexin
tot hare befchermheeren gekozen h a d , en h u n dus o o k haar
vaandei toevertrouwde. T o e n d e Franfche Koningen dit
Graaffchap met de kroon vereenigd h a d d e n , achtten zij h e t
z k h ten p l i g t , h e t gewijde vaandel eener z o o geachte Abdij
t o t ' het hunne t e nemen. Deze Rijksbanier was zeer g e z i e n :
zij t o o g aireen met den Koning ten ftrijde, en hare afkomst
van d e Geestelijkheid o m z w a c h t e l d e haren oorfprong m e t
eene menigte fabelen. Zij- was d e banier d e s Koningrijks,
niet des K o n i n g s , en werd in den ftrijd altijd door d e edelfte
Ridders gedragen-."

Leerrede, ter
Kerk,

Inwijding der herbouwde Lutherfehe Nieuwe

op den 18 September i8ic>, door], M. L; R O L L ,

Leeraar der Evangeliesch-Lutherfcke Gemeente te Amjlerdam.
Te Amjlerdam', bij C . Scbaares. 1826. In gr.
Sl.f:-

Zvo. 44

60.

Deze.

leerrede is gewis reeds in de hand van. . . . duizen
den, zouden wij z e g g e n , z o o dit getal voor het debiet yan
een boek in ons land gangbare munt was. Zulk eene J>elang.
rijke g e b e u r t e n i s , als d e "inwijding d e r herbouwde L u t h e r fche N i e u w e Kerk te Amfterdam, door eenen man als D o .
R O L L , moet natuurlijk ieders befangftelling o p w e k k e n , en
nog t e meer t o t aanfchaffing van h e t boekje f p o r e n , wegens
de bijgevoegde zangen van L O O T S , K E R K H O V E N en
K L I J N . D e plegtigheid zelve m o e t , volgens hetgeen men
hier verneemt en ooggetuigen ons v e r z e k e r d e n , uicne'mend
fchoon zijn g e w e e s t , vooral wegens h e t prachtige g e b o u w ,
dat allen ontvangen lof door zijn voorkomen b e v e s t i g d e , en
aan het godsdienftige feest achtbaarheid en vreugde bijzetten.
D e tekst der leerrede, over Haggai I I : 1 0 : De heerlijkheid
van dit laatfle huis zal grooter worden , dan die van het eerjle
geweest is, fpreekt de Heer Zebaoth, en ik zal vrede geven
aan deze plaats, fpreekt de Heer Zebaoth , wordt eerst v e r 
klaard, en daarbij d e vraag, o f deze grootere heerlijkheid
o p het uitwendige of o p h e t inwendige (den volmaakten g o d s .
d i e n s t ) z a g , eertigzins twijfelachtig b e a n t w o o r d , qm alzoo

gelegenheid

te vinden, niet flechts van de meerdere fchoon.

beid der herbouwde kerk,'maar tevens van deri beteren geest
des

:

tijds te fpreken,

doen deelnemen

die Christenen

van allerlei naam had

in den val des gefticHts, en niet miö'in de

weêroprigting, gelijk

nu ook

büjkei waarvan leeraars

in de vreugde daarover; ten

en opzieners van alle 'Protestantfche

kerkgenootfchappèn: in de flad bij de plegtigheid tegenwoor»
dig warén;

'Deze gedachte geeft inderdaad leven en bevallig-

heid aan het eerfte gedeelte der verhandeling.
meer over

gewone

het geloof »— vrede
gen den dood.

Het tweede,

vrede geven

over de woorden.' ikzal
voor

behandelt ïntusfchen alle deze
Hoemeil

punten van het middelst genoemde ©ok mag

denken —- hetzij meer
bevattende de

deze

het ontrust geweten — vrede te-

De redenaar

ftuikken met waardigheid, met wijsheid en zalving.
over fommige

aan

lchijven — vrede voor hart en geest, in

of minder kerkelijk regtzinnig — als

taal van den Bijbel z e l v ' , moet het elk vol-

doen.

Ook de aanfpraken aan de heeren Directeur van Eer-

dienst

en

Gouverneur dezer provincie,

woordigers

teffens als vertegen

van Z . M . den Koning, "en andere Autoriteiten,

genoodigde en eigene kerkelijke Commisfiën enz. e n z . , benevens de bijgevoegde gebeden en vooraffpraak, zijn doelmatig
en lezenswaardig.
Hetzelfde mogen wij zeggen van de gezangen , dieniet kunnen hebben nagelaten, op gelukkige muzijk gefteld, de voortreffelijkfte

werking te d o e n , en die men ook met genoegen

hier wedervindt, 'om met de leerrede een fchoon geheel en
fraai, gedenkftuk uit te maken.
Moge de Evangelisch - Lutherfche gemeente zich eeuwen
lang in dit nieuw gedicht, in zulke leeraars en zulke leden
en

broeders onder alle gezindten verheugen, als dit boeks-

ken ons
de,

leert

benevens

kennen!

Moge God haar daartoe Zijnen vre-

Zijnen geest fchenken, en de Heer der kerke

over haar waken!

L'Anti

Ultramontain, ou defenfe

de la doctrine de la jus-

tification paria f o i , par G. L. J A M E s , Pasteur de l'Eglife
Wallonne de Breda.

( M o t t o : R o m . I: 16.)

Breda, chez

F. P. Sterk. 1826. 8vo. 40 pag. ƒ : . 5 0 .
D o .

J A M E S

heeft geen voordeel gedaan met hetgeen hem

plaats,

onder hec oog

is gebragt, (in No.

en hetgeen het publiek

van

V I I onzer

Letteroef.")

noode had te w e t e n , eer het

vertrouwen fchonk , op ambt

en titel of gemoedelijke taal

af.

Hij maakt het nu nog erger dan met zijn' bekend

den

brief aan Do. C O Q U E R E L ,

niet langer verwonderen.

gewor*

over welke» we ons na

Van hetgeen

daarover gezegd i s ,

maakt bij zich af met te verklaren, dat de correspondentie
van een' predikant geene publieke zaak w. • Hoe is dan toch
die brief

2

0

0

bekend

geworden, < dat er zich vielen .ower ge»

«gerd h e b b e n ? . . . Doch nu , deze verdediging is wel itne chofo
fuhlique,

en in dezelve wordt de (teller van dit verflag uit-

gemaakt, voor een' verklaarden v.ijand des Evangelies.

Kent

Do. J A M E S hem, die, in hetzelfde Kerkgeuootfchap als h i j ,
dat

Evangelie dient, e n ,

gelijk hij zich voor God bewast

ï s , met een opregt gemoed? Wie heeft Do. JA M E S dat Uit*
febelden geleerd, en tot het vonnisfen over een' ander'i zonder eenigen grond, hem regt gegeven? Waarvoor feij den
fleller dezes houdt, is dien geheel onverfchjllig.
beeft er zichzelve^mede

onteerd. \en

JAMES

Christen; een dienaar

van Jezus kan zop niet doen. Bij elk, die dit gelooft, heeft
bij zijn geheele .crediet

weggeworpen.

Tegen N o . 6 van Wltramontain
ingerigt.

wordt verdedigd.
de notre

brochure

III:-

$—29

D o . j A M E s vindt daar eene befchrijving

van het zedelijk bederf
vidus

is eigenljjk deze

I . De gegevene verklaring van Rota.

race

van alle

menfehen,

„ tous les

" in derzelver oarfpronkelijken

inii-

ftaat.

Die

laatfte allefongelukkigfle uitdrukking maakt God ten Schepper
der Zonde.

De geheele verklaring loochent den invloed des

Evangelies,

en'laat geen

bedorvenheid

gelden,

onderfcheid

ftrijdig

met

ondervinding; zij vernedert ons
maatfchappij van D u i v e l s ! !

ganfche

beterd)

groot

niet,

gedacht

en

tot eene

Zoude Do. J A M ES eene beroe-

ping aannemen, b. v. naar Amflerdam,
menigte zoo

van trap en mate der
alle menfehenkennis

of

(want in Breda

misfchien reeds door hem

indien, behalve eenige weinige wedergeborenen,

is de
verzoo

Sis hij de Zendelingen noemt, de gemeente, of het haar omringende v o l k , uit lieden beftond,
oorfpronkelijken

ftaat,

die,

van wege hunnen

eene keel hebben als een open graf,

bedrog plegen met hunne tongen , flangengif onder de lippen
verbergen, en wier voeten zich haasten om bloed te vergieten? — 't Is geen wonder,

dat zulk een Bijbeltolk de laat-

ft» Bijbelvertaling niet eens raadpleegt, en de verklaring van
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noemc.

„

trap vague*

en „

betoogd,
waagd

(nu, ja!)
wordt.

zedelijke-, vet

dat daar van de

Alle andersdenkenden

Pauïus

kende

haar niet,

niet twisten mag.

wij

dus

en laten

Z i e , dat is liefheb-

en meende, dat een dienst-

knecht des Heeren
ook,

alleen ge-

worden opgeroepen,

om den man het tegendeel te bewijzen.
berij!

trop indeterminée"

I I . Zijne opvatting van vs. 20 wordt verdedigd, en

Van die meéning zijn

D o . JA M E S liever alleen haspelen.

Alleen tot onze lezers zeggen wij : als de man gelijk heeft,
en

Rom. Ï I I : 20

wat wordt
door het

niet

de

ceremoniële wet bedoeld w o r d t ,

dan vs. 21 geleerd?

Evangelie een

weg

Wat anders, dan dat er nu
tot

Gods gunst is geopend,

waarop heiligheid en zedelijkheid niet te pas komt?

Van dat

Evangelie nu betuigen wij onszelve verklaarde vijanden.
Over de verdienftelijkheid

der goede

III.

werken, en derzelver

verband met onze zaligwording, laat hij niets lezen, dat nog
noodig zijn z o u d e , na zoo vele behandeling van dit nare g e fchilftuk.

I V . Laatftelijk wordt de hulde verdedigd, aan de

Hervormers toegebragt, die ons geleerd hebben, onze openbare Godsdienstoefeningen

met eene plegtige fchuldbelijdenis

aan te vangen, en dat niet gelijk te ftellen is aan de Paapfche
gewoonte

voor de mis.

keuren de moeite

Wij hebben er niets tegen,

onnoodig,

en

meenen,

doch

dat zoo niet be-

hoorde gepolemizeerd te worden, thans, over

zulke

dingen.

Do. J A M E S verzekert, dat Heidenen, Joden, Deïsten allen
hunne ftem
fchrift;

wel geyen zullen aan de uitfpraken van ons tijd-

deze

uitfpraken. zijn toch

die van allen valfchen

Godsdienst, leerende 's menfchen zaligheid door hemzelven,
zijne werken en verdienden, en niet door de genade van G o d .
De Recenfent betuigt openlijk, dat geen Schrijver , die der
genade van G o d , zoo

als zij ons in het Evangelie geopen-

baard i s ,

iets té kort d o e t ,

men.

deze betuiging verklaarde vijandfchap tegen het

Is

Evangelie?

En zoo het dat

in dit tijdfchrift teregt kan k o -

niet

is,

en D o . J A M E » niet

krankzinnig, wat is D o . J A M E S dan ?
Het fpreekt van z e l v e ,

dat het ding,

dat ons te lang op-

hield, ook vertaald het licht ziet. Wij gunnen den uitgeveren
de eere van knechts in de domperfabrijk te zijn. Hun arm reikt
zoo ver niet,dat het l i c h t , d a t hoog op den kandelaar ftaat,
uitgedoofd

worde; het

wordt alleen

Van de vertaling zullen wij geene

Scheurpapier noemt de verlichte
werken. E n , waar neemt

zulke

te meer gewaardeerd.
verdere melding maken.

Christelijke godsdienftigheid
men daar

notitie

van ?

Be jongfte Dag , Oratorium. Gecomponeerd door F R I E D R I C H
S C H N E I D E R , Hertogl. Anhaft - Desfaufche Kapelmeester.
De Latijnfche en 'Hoogduitfche woorden'in het Nederduitsch
over gebragt door v. G; W I T S E N G Ë Y S B E Ë K . Te Amfterdam, bij'G. Pörtieljé. 1826. In gr. 8ro. 22 Bl.fi- 35.
"Wij
geven den Heer W I T S E N G E V S B E E K t o e , da:
het aan de Schilder, en Dichtkunst meermalen gelukt zij ,
nee denkbeeld van een algemeen Wereldgerigt, mét goed g e v o l g , zinnelijk voor te ftellen , in den vorm yan deszelfs
aankondiging in de H. S . ; doch hebben altijd nog tegen die
zinnelijke voorftelling onze bedenkingen. In den Bijbel konde zeker dat laatfte oordeel niet anders, dan",voor"een groot
deel, onder zinnebeeld worden voorgedragen; eene» juiste
voovftêlling der gebeurtenis is en blijft wel bóven het vermogen des ftérfelijken ;-zelfs is de bepaling uiterst röoeijelijk
van hetgeen eigenlijke waarheid en van' hetgeen oneigenlijke voordragt van de leere des Oordeels is in het N . V . ,
én fchadelijk was meermalen de verwarring van het een met
het ander, en de letterlijke ópvaning der uitdrukkingen , zoo
dat de waarfchuwing daartegen altijd noodig geacht wordt
floor eiken verftandigen prediker, hoe zset hem zoo wel zijn
eerbied voor het Goddelijk gezag der H. S . , als zijne g e Zonde uitlegkunde, wederhondt van alles tot figuren fé maken.
D o c h , dit zij z o o l Wij gunnen der Schilder- en nog
meer der Dichtkunst d e , echter behoedzame, zinnelijke
voorftelling eener zoo heilige zaak, en althans niet minder
aan' de Toonkunst zij die toegedaan.
„ Zij had," zegt
G E Y S B E E K , „ d i t onderwerp tot hiertoe onaangeroerd g e laten."
Wij herinnerden ons hier een Muxikalisch Dra:

ma, uit de Oden en Gedichten van Mr. j . p. KLEY'N' en
Vrouwe A. K L E Y N , geb. O C K E R S E , vóór 43 jaren vervaardigd, waaronder 'ftaat, dat het achter een fcherin zoude
moeten uitgevoerd worden, hetgeen ons echter niet békend
is gebeurd te zijn. Het kwam ons v o o r , dat we óp dit
ftukje opmerkzaam moesten maken.
Het onderhavige Oratorium , beftemd , om , onder beftuur
van den verdienftelijken G . H . B R Q K K B U I Z E N ,
luisterrijk uitgevoerd te worden, is daartoe overgebragt, z o o
als het nu het licht z i e t , uit den Latijnfchen eh Hoogduitt'cheu tekst. Misfchien achten de lezers het vrij overtóllig,

dat G E T S B E E K z e g t , zich niet aan d e begrippen van eenig
Kerkgenootfchap te hebben gehouden ; anderen zulletr dit eene
vrij

duistere

moet,

verklaring noemer)-» alsof bier dan\yoorkomeii

wat niet één Kerkgenootfchap gelooft, .-Jcjec verband

hiertusfchen

met het werktuigelijke' der poëzij; dat veront-

fchuldigd wordt, ziet ook wel elk niet in.
Den

öorfpronkelijken tekst niet kennende» kunnen wij de

overbrenging,
evenwel,

als zoodanig,

niet

beoordeelen.

Daarmede

dat hier de poëzij flechts de tolk was d<*r hoog-

zwevende gedachten harer zuster,
het voorberigt z e g t ,
werken eens. teksts

zoo a l s . G E Y s B E E K in

zelfs met het moeijelijike van .het/ be
naar de muzijk,

laat zich. het onvloëir

jende harer fpraak niet verfchoonen, in regels als .*
Gramfchap flraalt uit zyne oogen.
Waarheid was ons verkregen loon?
w
—
Wij loven u , G o d ! Eeuwig goed. (enz. enz.)
of eene conftructie .als deze ;
Met u den vloek te dragen
Volgt Satan u ter h e l .
Het tegendeel van hetgeen G E Y S B E E K in de Voorrede zegt,
blijkt

in het ftuk.

Hij heeft, namelijk, zich wel degelijk

aan de begrippen van eenig Kerkgenootfchap gehouden, voor.
zoo

ver M A R I A ,

de Moederdes Heeren, betreft.

hier eene hoofdperi'oon.

Zij Is*

De Hemelen loven

Haar met ( e n ? ) den Eeuwigen Zoon.
Zij roept voer de zondaars der aarde öni
Genade den Eeuwigen aan.
Tot
o

haar

zingen

G AD R i ë L ,

Zachte M A R I A !

MICHACL,

o Reine M A R I A !

RAPHAEL,
U groeten de

Heem'len met juichen; n huldigt in 't duister de dood!
Minder nog behaagde ons, dat met de aarde verloren gaat,
wat
Dit

daarop geboren
ftrijdt

i s , behalve de van God uitverkorenen.

ook met de voorflelling

van opgewekte v e r .

doemden.
De Satan fpreekt in dit ftuk al heel onverslaanbaar.
hier, tevens een uittrekfel ter p r o e v e ,

Ziet

zijne taal, bl. 8 , o :
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Verdoemden! zwijgt!
Hetgeen ik in den fcheppingsmorgen
Tot heil der menfchen (?) ftout bedacht,
En ondernam met njoed en kracht,
Bfeef voor üw konziend oog verborgen.
Gaat heen!
o Seheppingsvuur, (?) dat mijne borst doorgloeit,
Dat uit het eeuwig Wezen is gevloeid!
Waarom wilde ik u in den menseh ontdeken ?
Ontvlamd in fehukfelooze min, (.Hij?)
Blies ik zijn borst de zucht naar vrijheid in.
Verleiding fprak: ftraks was zijn moed bezweken.
Onzaalge waa*, diemij daartoe bewoog,
Den menseh en mij tot ons verderf bedroog!
In vreemden glans zal flechts het aardfche pralen,
Met eigen licht mijn hoofd zich niet omftralen. (?)
Wee hen! zij zijn verloren!
'k Zie voor 't geregt hen dagen:
'k Moet billijk hen beklagen, (!)
In mijnen duistren hoek.
Ik had hen'Uitverkoren
Tot mijne heilgenooten, (?)
Maar thans met hen verftooten,
Wacht ik des Regters vloek.
1

En, op bl. irj:
Ja, volk! gij zijt verloren!
Gij , die, bij 't helder hemellicht,
Een blij genoegen fmaakt 1
Gij, die met een betraand gezigt
Den Allien nacht doorwaakt!
De lezer oordeele «elf! — Van de uitvoering van dit Ora
torium, aan een weldadig doel gewijd, behoeven wij wel
niets te zeggen. Zij is met algemeene en welverdiende toe
juiching bekroond géworden.

BOEKBESCHOUWING.
Drie op • een - volgende Gelegenheids - leerredenen , waar~
richter een bijzonder Aanhang fel;
door J A N V A N
G E u N s , A, L. M. Phil. Doet., Lid van de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem ,
en Predikant bij de vereenigde Doopsgezinde Gemeente,
te Amflerdam. Te Amflerdam,bj
P. Meijer Warnars.
1826. In gr. 8vo. XIII en 142 bl. f 1 »£o.
D e z e drie leerredenen zijn ïtieer dan tien jaren oud. De
eene , over 2 Cor. V : 1 j , werd uitgefproken op dert
laatften avond Van 1 8 1 5 ; de andere, ovet 2 Cor.V: iy 4
op Nieuwjaarsdag 1 8 1 6 , en de derde, over Hebr. V I : 19 +
4 Febr. 1 8 1 6 , toen de Eerw. V A N G E U N S voor het
eerst na den dood zijner vrouwe predikte. -— Hoe komen
deze preken eerst hu 'm de wereld ? Wijlen Prof. T Y D B M A N had ze met veel genoegen en ftichting gelezen, eil
ried D o . V A N G E Ü N S aah , dat hij ze zoude laten
drukken. De brief, waarin dit gefebiedt j komt zijn
E e r w . , na tien jaren , weder in handen; en het gevolg
i s , dat hij nu tot de uitgave komt , ons daarover billijk
verwonderd latende, dat hij dit te voren niet deed, en
dat de bedenking, of Prof. T Y D E M A N , indien hij nog
leefde, die uitgave nu ook te laat konde achten, hem
niet wederhield.
Behoudens het genoegen en de ftichting, die wij voor
ons ook bij de lezing hadden , kunnen wij echter niet
zeggen, dat zich deze preken van gewone goede leer»
redenen bij zulke gelegenheden onderfcheiden; en het
fpijt ons zelfs, dat de waardige V A N G E U N S niet iets
anders gaf aan zijne ambtgenooten en de huisgezinnen
der Christenen.
Het is de taal van vromen vaderlijken ernst en vaderlijke liefde, die hier gevoerd wordt, en ons voor den prediker inneemt; want Recenfent houdt veel van ware gemoedelijkheid in des leeraars voordragt, en prijst die,
b

c

1

DOEKBESCH. 1826. N O . 16.

A a a

j . V A R CE UNS

6/o

vooial thans, aan alle zulke predikers aan, die zich érgeren over den ingang, dien fommige geestelijke wawe±
laars, door den onzin der mystieken)', in de harten der
verbijsterden weten te verkrijgen.
Doch geene verfrandsverlichting moet aan den gemoedelVjken toon opgeofferd, noch hetgeen welluidt verwaar
loosd , noch de goede fmaak der godsdienltigen oliverfchillig buiten aanmerking gelaten worden, welken men
tot genoegen en ftich'ing preken te lezen geeft; veler
flichting
lijdt door gebrek aan genoegen; e n , zoo aKkecrig wij zijn van hetgeen velen, die uit vermaak ter kerke
gaan, dikwijls „eene magtig mootje preek," noemen, zoo
overtuigd zijn wij o o k , dat een leeraar zijne rede behagelijk en aangenaam moet maken, en dat de kan fel het
hoogfte regt heeft op de ware — het fpreekt van zelve
op de aldaar paslende — welfprekendheid. Of nu dc
Eerw. V A N G E U N S , d i e , blijkens üe derde preek,
daarvoor wel opgewasfen i s , dit, zijne hartetaal (pre
kende, in de twee eerde niet wel eens .verzuimd hebbe,
en tot eene niet na te volgene populariteit vervallen z i j ,
laten wij gaarne deskundigen beoordcelen.
Schriftuuroefening vonden wij hier niet. De tekst is
maar motto; doch dat hinderde ons niet zoo zeer, bij zul
ke gelegenheden; maar wij hadden gaarne meer onder
wijzing tot levcnsbcftuur, en deze op eenigzins anderen
trant, in eenigzins anderen vorm medegedeeld gezien,
dan nu gegeven wordt.
Recenfent vit er juist niet o p , dat „ de laatfte " voor
„ het laatfte " gelezen wordt, en „ den tafel" e z v . ;
maar dat tweemalen „ zoo maar,"
op bl. 8 , 9 , „ zoo
maar redelijk , zoo maar wegbcuzelen ",* dat „ zoo lang
er leven is, is er hoop" aan ouden ter aanmoediging tot
hunne verbetering zoo familiaar toegevoegd, bl. 1 7 ; dat
„ hompelen en ftrompclcn," bl. 45 ,, nog eens aangehaald
bl. 7 7 ; dat, van de rampen, „ wij kunnen er niet om
heen; wij moeten, of wij willen of niet, wij moeten er
(hor," bl. 6 5 ; dc menigvuldig opgehoopte vragen, die
hier voorkomen; dat abrupte in den ftijl , als b. v. bl.
t
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i a : „ Hoe — veel verfchil--?
Kindschheid, jeugd,
middeBar'e leeftijd, ouderdom.' Jongelingfchap,
verder,
ftaat van jonge dochter , man , vrouw , gehuwd, ongehuwd , va^fer of moeder! Aanzienlijk voorts, «w? r/ert
middelftand of gering ; rijk , minder rijk , middelmatig
gegoed, fob er, atm; geplaatst eindelijk in een vak
van geleerdheid, van 'handel, in eenig ander bedrijf,
•ambt , zeevaart, landbouw, fabriek , handwerk ï ezv,
dit alles noemen wij niet populariteit, die na te volgen
Is. Is „ hier,"
bl. 56 , geene drukfout voor niet ?
„ Derf willig wat gij hier geniet."
n

De eerfte leerrede loopt dus af: I. Bij het terugdenken
aan het afgeloopen jaar is het eerfte, wat zich aan ons
voordoet, de tijd, het hefteden daarvan. Dit loopt in
'drie bladzijden af. II. Hoe hebben we aan alle onze verpligtingen in dit jaar beantwoord? Hier heeft'men aanfpraken aan 1. kinderen, 2. aankomelingen van beiderlei
lekfe, 3. mannen , vrouwen, echtgenooten, ouders ,
voogden, 4 . ouden van dagen , 5 . aanzienlijken, vermogendèn, rijken, 6. gelukkigen uit dén middelftand ^ . a r men , 8. allen, van welk een rang, ftand, beroep, fekf e , ouderdom. Dit ftuk is 13 bladzijden groot. In anderhalve bladzijde wordt het lilde ftuk , hoe we o n s ,
bij Vermeerderden voorfpoed , hopen te gedragen , afgedaan; waarop het ïdatfte, dat hetzelfde niet betrekking
tot den tegenfpoed onderzoekt, volgt.
De tweede leerrede past de uitfpraak, „ alles is nieuü
geworden , " op den tijdkring, de verpligtingen, den voorfpoed en de rampen toe, en beftaat dus ook uit vier {hikken; en als wij nu zeggen, dat het tweede is afgedeeld
in dezelfde aanfpraken als in de eerfte preek, behoeven
wij geen gebrek aan afwisfeling te bewijzen. Trouwens,
niet flechts de beide preken loopen te zeer in elkander j
ook in elke preek fluit men op redites.
Veel beter is ons de derde preek bevallen. De voorrede meldt ons , dat een door V A N G E U N S voor zichgelven opgefteld berigt van het ziek- en fterfbed zijner
beminde eéhtgenoote, en eene preek van V A N L I S ,
A a a a

waarvan hij, in de zijne,, dan. ook gebruik gemaakt heeft»
aanleiding tot deze leerrede gaven, in welke wij Hechts
wat meer naauwkeurigheids wenschten. Men vergelijke b.
v. flechts, hoe, bl. 9 0 , van voorfpoed , met opzigt tot
des Christens zedelijk leven, gefproken zijnde, de tegenfpoed, daar tegenover, op het uiterlijk lot wordt toe
gepast. Gaarne deelden wij aan onze medebroeders het
plan dezer fehoone preek mede , die dit leven als eene z e e ,
en de Evangelifche belofte als een vast en onwrikbaar
anker der hope befchouwt ; doch zij mogen die zelve le
zen , en elk bedrukte trooste en fterke er zich mede!
De voor- en nagebeden vindt men hier ook. De pre
diker noemt zich eenmaal in dezelven in den eerften peffoon : „ zoo ik naar den aard der liefde
vertrouwze
ker keurt hij dit zelf af. Men had de gezongene verzen
uit der Doopsgezinden liederen ook wel mogen geven.
Deze preken komen tóch in Christenhuisgezinnen, ook
buiten dat kerkgenootfehap, hopen w i j , en daar zijn die
liederen niet overal zoo bekend, als wenfchelijk is.
Wij moeten nu nog gewagen van het bijzonder aanhangfel, dat gewis niemand hier zoude verwachten; het
heeft dit opfchrift: Aan * * * *, bij zijn vertrek in Junij
1 8 1 3 als Guarde dlionneur. Waarom leest men ook hier
den naam des edelen en rampfpoedigen jöngelings niet,
gelijk in het voorberigt? Dien jongeling, en evenzeer
den fchrijver, van wien hij een zijner geliefdfte leer- en
doopelingen w a s , ftrekt deze aaufpraak tot eere. Zij is
eene troost- en vermaanrede, die van de teederhartigheid
en wgsbeid,die haar ingaf, loffelijk getuigt; gelijk de overwijzing naar andere fchrijvers , en het gebruik daarvan
en van S E N E C A ' S regt te pas aangevoerde e n , in de
achter deze ftukken gevoegde aanteekeningen, vertaalde
woorden, bewijst, dat dit geen vlugtig opftel van eene
enkele luim is. Prof. T Y D E M A N ried de plaatfing
dezer aanfpraak bij de preken, en eene afzonderlijke uit
gave, in klein formaat, aan. Wat het laatfte betreft,
wij zeggen met D o . V A N G E U N S , wien wij voor die
aanfpraak, en het berigt aangaande den jongeling, wien
:
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zij betrof, danken:
„ V i n d t de uitgever dezer pre
ken " (of immers ook een ander ?) „ dit geraden, hij
heeft van mijne zijde vrijheid." Doch, achter deze pre
ken ftaat zij nu toch al eens raar. Had de Mnemofyne
haar niet kunnen b ergen ?
In de aanteekeningen trof ons die op bl. 1 3 9 bijzon
der. Ons Mengelwerk voldoe desaangaande den lezer!

Qpwekkings -JLedcvoering, gehouden voor het Neder
landsch Zendeling - Genootfchap in deszelfs Algemeene
Vergadering te Rotterdam, den 20 Julij, 1 8 2 6 , door
deszelfs Medebefiuurder j . C L A R I S S E . Te Rotterdam ,
bij J. van Baaien. 1 8 2 6 . In gr. 8va. 70 BJ.fi*
60.
E e n e allerbelangrijkfte pennevrucht van den geleerden,
regtzinnigen en godvruchtigen C L A R I S S E , 'S mans
verworven roem waardig. In de uitmuntende redevoe
ring, die men niet zonder de grootfte voldaanheid aan
alle verwachtingen van eene uitmuntende kerkrede lezen
kan , die ten tekst heeft Joan. X: i 6 , en uit welke wij
200 gaarne ineer dan ééne treffende epifode wilden, maar
niet mogen overnemen, heeft de groote man vooral de
behoefte des tijds onder het o o g , bijzonder de Brieven
over den toeftand des Christendoms in Indië. Aan het
te keer gaan van den nadeejigen indruk voor de Zende
ling-zaak, dien dit en andere gefchriften van den Abt
i > U B , o i s maken mogten, is vooral het gewigtige na*>
fchrift, bl. 4 9 - 7 0 , befteed, waarin ook C A P A D O 
S E 's Wettelijke Strijd te fchande gemaakt wordt.
Aa.n allen , hoe ook denkende over de Zendeling - zaak ,
aan alle beminnaars van bondig gevoerd betoog en echte'
kan feitaal, aan alle ware vrienden der Christelijke kerk
kondigen wij hiermede een ftuk van groote waarde aan ,
waarin het geoefend geloof, de ootmoed en liefde der
godsvrucht welluidend en krachtig fpreken; en wij dan
ken G o d , die zulke mannen, tot fieraad en zegen van.
de NedterlandlcUe kerk, nog lange voorl'poedig doe as>
beiden i
d

Aatl Nederland.

O

lane, lant, lant, hoort desHeeren woort,

xxii: a . Te Amfterdam, bij],
In gr. 8yo. 18 Bl. ƒ : - 20.
9

JER.

H. den Ouden. 1 8 2 6 .

£ É « gewigtig woord aan Nederlands Volk, in deze kommervolle dagen van heerfchende ziekten en menigvuldige f'er/gevallen.
Bij denzelfden. In gr. 8yo. 29
Bl.f-.-30.
Aanwijzing van de oogpunten, uit welke wij algemeene
rampen en de thans heerfchende ziekte te befchouwen
hebben, en het gebruik, dat .wij- van dezelve behooren
temaken;
of Leerrede over Luk. XIII: J—8. Door
G. A. J. P A G B N S T E C H E R V A N G R o I N , Predikant te Lisfe. Te Leyden, bij C . G . Menzel. 1 8 2 6 .
In gr. %vo. 31 Bl.f:30.
Een woord uit het hart, tot het hart mijner kranke en
lijdende medemenfehen, die door de thans heerfchende
ziekte bezocht en in rouw. gedompeld worden. Te Groningen, bij R. j . Schrerheek. 1826. In gr. 8vo. IV
en 48
Bl.f:
JN"o.
1 is van een' hoogstwaarfchijnlijk ongeneeslijke*!
kranken zeiven , die geheel ijlhoofdig is en tusfehenbeiden dol. De krankzinnigen hebben echter gaarne nier,
hem te doen. Hij kan van alles. Als advocaat en dichter fcheidt hij er nu zoo wat uit; maar nu is hij een
landshistoriefchrijver, dan een profesfor in de uitlegkunde, dan weder een boefprediker, of ook wel een
vloekprofeet. Van nature is hij een Jood, neen, een
fmous ; doch hij i s , als zoodanig, overgeloopen tot de
Jezuiten.
De man zegt alles van buiten o p , wat in
oproerfchriften enz. al van ouden datum even zoo voorkomt , alsof het nooit gezegd en nooit wederfproken is.
Mij ftoort zich aan niets, en — men moet hem laten
uitrazen.

Hoort hem eens razen! T e voren fchaamde God zich
niet, de God van Nederland genaamd te worden; (noemde God zelf zich zoo ? wat we dus influiten , zijn vragen aan gezonden,
althans aan zulken, wien het niet in
het hoofd fcheelt) maar dat 's over; het volk heeft den
Almagtigen willen ontwapenen, b. v. door weldadigheid
zonder, geloof; (denkt de Christelijke liefde kwaad? 1
Cor. XIIL) nu ftraft God met ziekte e z v . ; als er te
voren maar runderen ziek waren, dan werd e r , tot afwending van Gods losgebarften toorn, een biddagsbrief
uitgefchreven; (en ais men dan las, wat er gepreekt
w a s , dan fchreef er ook de ootmoed altijd bij, wat e r ,
foratijds bij eiken predikant, gecollecteerd was: was dat
weldadigheid met Christelijk geloof?) nu moedigen zelfs
de leeraars de menfehen aan, om zich in ongeloof en
ligtzinnigheid te bedwelmen; (welke leeraars?) de leeraars .zijrt_ leugenprofeten, huurlingen, die J E Z U S verloochenen; (beeft die ook niet gezegd:
oordeelt
nier' ?) zij prediken , dat alles bij toeval gebeurt, (wie ?)
en dat de rampen geene ilraffen zijn; (roepen ze niet
op tot verootmoediging en verbetering, en beantwoording aan de oogmerken Gods in den tegenfpoed 1 gefchiedt
dat niet getrouw ?) in oude dagen was er voorfpoed,
omdat onze vaderen God van harte dienden, doch nu
heeft God een' twist met Nederland; daar is Prins F R E O E R I K eene voorname oorzaak mede van, zoo wel als
n

AUIINJUS

en V A N D E R P A L M ;

Vrijmetfelarij, Ar*

tninianerij, en de Bijbel voor
'jeugd
Er moet verootmoediging wezen; (wie ontkent het? de fchrijver immers met zijn gedrag) ja maar vooral een Biddag;, misfchien wordt het dan beter, (dat's immers zeker, als men
zoo confequent Joodsch redeneert, als in dit ftukje gefchiedt?) ezv. ezv. ezv.
Waarom noemt zich de fchrijver niet? Dat 's een
flecht teeken. Hij fchaamt zich toch niet ? Vermindert
zijn krediet ook?
Van No. 2 zeggen wij: het is hetzelfde,
even hetzelfde ah No., Ï .

Van No. 3 moet iets meer gezegd worden: het is eene
preek in goeden ftijl, en met kennelijke hartelijkheid gedaan. Na gepaste inleiding, wordt de tekst goed verklaard; het tweede deel, dat beter io.tweeën gefplitst
ware geweest, overweegt veler menfchen verkeerd begrip van de rampen, die anderen treffen , en welk gebruik wij er voor onszelven van hebben te maken. V e len zien Gods hand voorbij, en noemen alles toéval;
anderen blijven in verkeerde gezindheid en gedrag onveranderd, en anderen houden de door Gods hand bezochten voor flecht, en zichzelven voor veel beter. Van
dit beftaan wordt aangetoond, hoe gevaarlijk het voor
den menseh zeiven, hoe beleedigend het voor den naasten z i j , en hoe roekeloos tegen God. Wij moeten ons
la,ten opwekken door de onheilen, als roepftemmen G o d s ,
tot verbetering; hebbende, bij verharding , geen beter
lot te wachten. Op deze preek heeft Recenfent deze aanmerking, dat zij wel wat troostrijker had mogen eindigen. Zulk een leeraar is evenwel — en op
dezulken draagt onze leeftijd roem, als op.niets zeldzaams — een voldoend bewijs, dat D A C O S T A liegc
en lastert, De gemeente van Lisfe achte haren predikant om zijns werks wille; want — elders fchijnt hij
geene, opmerking te genieten.
En wat is nu N o . 4 ? De titel geeft er den regte»
naam "van op. Dit woord- komt ook van een' leeraar
der Hervormde kerk; en wij zijn er gerust o p , dat niemand, wie hij dan ook z i j , ten zij hij geheel verhard
ware in vooroordeel en boosheid, die N o . 1 en 2, en
foortgelijk raaskallen van de febeurzieken in gemeld kerkgenootfchap en elders, vergelijkt met dit woord, zijne
droefenis en ergernis verbergen kan over de duivelfche
wijze, waarop men eenvoudige menfchen tegen hunne
waardige zieleherders zoekt op te zetten. Door menig
nuttig en godvruchtig gefchrift is de waardige C O R S T I u s , predikant te Enkhuizen, bekend. Ook voor dit,
juist berekend tot het doel, danken wij hem. Het boekje
moet gekocht, en het moet verfpreid worden , waar £

Huivers te groote opoffering mogten zijn. Doet dat,
! c H R I S T U S - vrienden! Zoo d o e t
g e d u b b e l wèl. Daarop zal God nederzien met welbehagen.
De beide laatfte (tukjes alleen zfjn ten voordeele der
behoeftige kranken uitgegeven.
Hicnfchenvrienden

Verloskundige Aanmerkingen,
door I Z A I K D E K O N I N G , Stads Med. Dr.,
mitsgaders Heel- en Vroedmeester te Zaltbommel, enz.
Met eene Plaat. Te
Zaltbommel, bij J. Noman. In gr. 8yo. Behalve de
Voorrede , 86 bl. f 1 - 2 5 .

I3eze Verloskundige Aanmerkingen

zijn van gemengdert
en zeer verfchillenden inhoud. In de eerfte worden de
pligten des Verloskundigen opgegeven. De ftijl en de
aanvang vooral heeft iets gezwollens, 't welk niet zoo
geheel ftrookt met het onderwerp ; fomtijds is dezelve
onverftaanbaar; „ De pligten van eenen Verloskunstoefe„ naar,"dus leest menbl. 3 , „ (trekken zich niet alleen tot
„ een bloot verloskundig handwerk uit, maar tot eene
„ dogmatifche omperking, welker grenzen bij geene moge„ lijkheid te bepalen zijn." Eene dogmatifche omperking,
waarvan de grenzen niet te bepalen zijn? Recenfent betuigt aan deze klanken geen' redelijken zin te kunnen
geven.
De tweede Aanmerking handelt over de verdeeling der
Verlosfingen. Zij worden door den Schrijver onderfcheiden , I. in die, welke door de krachten der natuur alleen
kunnen gefchieden ; II. diegene, welke met de hand moeten
volbragt worden; III. dezulke, welke door eenig niet fnijdend
werktuig moeten voleindigd worden, en I V . de zoodanige,
welke door fcherpe of fnijdende werktuigen moeten volbragt
worden. Deze verdeeling zou dan aannemelijk zijn,alsde
Verloskunde tot haren hoogften trap van volkomenheid
gebragt ware. Nu kan zij tot grove dwalingen vervoeren j en het is verkieslijker, de eenvoudige verdeeling
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van F R O R I E P , in regelmatige en onregelmatige Verlosiingen , te behouden, die uit de natuur ontleend i s ,
dan de verdeeling niet op de natuur, maar op de kunst
te bouwen, daar deze laatfle altijd nog voor velerlei afwisseling en verbetering vatbaar blijft. Onder de oorzaken eener al te langzame verlosfing, in de derde Aanmerking opgegeven, had ook een algemeene of plaatlèlijke torpor uit ware zwakheid behooren vermeld te zijn.
De zesde Aanmerking, over de Verlostang, is met veel
kennis van zaken gefchreven ,en zal doorlederen deskundigen met genoegen gelezen worden. Over de waarde van
die des Schrijvers zal vooral de ondervinding moeten beflisfen.' Dat dan, om met de woorden, aan het flot dezer-Aanmerking geplaatst , te eindigen , eene onpartijdige
befchouwing bij eene kunstmatige beproeving beflisfe, in
hoeverre met dezelve het doel getroffen is.

Verloskundige Verhandeling over de Geboorte- as, door
j . w . E . D E M A N , Ambts Med. Br. en Vroedmeester te 'Eist in de Overbetuwe. Met twee Platen in
fteendruk. Te Arnhem, bij D. K. Muller en Comp.
In gr. %vo. Behalve het Voorberigt, 92 bl. f 1 - 4 0 .
In

eenen tijd, waarin, op het voetfpoor van den groohet dynamifche der Verloskunde niet
zoo veel ijver 'beoefend wordt, is het van gewigt, ook
het mechanifche dier kunst niet uit het oog te verliezen;
daar het in den aard der menfehen ligt, tot uiterften
over te flaan, en zoo het eene door het andere voorbij
te zien. De lotgevallen der Verloskunst leveren menig
bewijs op voor deze Helling; en, terwijl men te voren
het baren befcjiouwde als eene bijna geheel mechanifche
werking, loopt men thans gevaar, uit een' overdreven
eerbied voor de levenskrachten van den uterus, denzelven
in een roystisch wezen te herfcheppen, ja niet flechts
eene vita, maar ook eene anima propria toe te fchrijven.
Dank nebbe dus de geleerde D E M A N , die i a

ten

wioANDj

%

J. W.

E.

D E M A N , VERHANDELING.
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zijn werkje over de Geboorte - a s , weder de aandacht op
het mechaniek der verlosfing vestigde, en wiens uit denafporing der natuur geborene opmerkingen men naast de
fchriften

van onze beroemde en kundige landgenooten,

de Hoogleeraren V A N S O L I N G E N en B A K K E R , o v e r
ditzelfde onderwerp , gaarne eene plaats zal inruimen.

Nieuwe TaaJ. en Dichtkundige
W. B 1 L D E R D y li.

Ferfcheidenheden.

lil Deelen.

Te Rotterdam , bij J . Ira-

m e r z e e l , J u n . 1 8 2 4 , 1825. In gr.
en

633

Bl. f

Door Mr.

&vo. Te zamen XiF

9 .:

Z o o e r g , ja „ z o o g o d d e l o o s , " dw-jven wij wel f c h r i j v e n ,
kan het B I L D ER DIJK nooit m a k e n , of wij zullen ons over
hem verwonderen met dankbaarheid, en gaarne bij hem ia d e
leer g a a n , als hij op z u l k e Verfcheidenheden ons o n t h a a l t ,
waarvan wij reeds vier deelen aankondigden. en nu wéér
drie , met nieuwe, vermelden mogen. E n ( w i j denken hier
aan den wijzen V O S M A E R ) berijden die door B I L D E R DIJK opgetilde jonge Heeren tusfehenbeiden o o k eens z o o 
danige
ftokpaardjes,
dan mogen z i j , w a t ons b e t r e f t , hunne
liefhebberij van fchelden en verdoemen ook wel aanhouden. D i e
kan toch door geene verfcheidenheid vermaken , en men hoort
het eenzelvige geraas, even als dat van den koperflager e n
zelfs van een' afloopenden w e k k e r , eindelijk zonder het bijna
o p t e merken.
Wij wenfchen onzen lezeren, onze gelijkmoedigheid nederig
t o e ; e n , terwijl het ons onverfchillig i s , of BI. L D E R P I J K al
dan niet in onze Letteroefeningen k i j k t , hopen w i j , w i e o p
onze Nederlandfche L e t t e r k u n d e prijs ftellen, en in dezelve
onderwijs geven en o n t v a n g e n , ui,t 's mans verdienden n u t t e
doen t r e k k e n ; en h e t is d a a r o m , dat wij hen o p dit werk
bij vernieuwing opmerkzaam maken.
Ons verflag bevat de drie deelen tegelijk. Vroegere ver
flagen , aangaande de vier voorgangers dezer Nieuwe Verfchei
denheden , doen eene uitvoeriger vermelding, dan waartoe ons
ruimte vergund i s , minder noodig zijn. Zie e e n s , L e z e r !
wat fchat {je hier vinden k u n t .
Het eerfte deel begint met een kort vertoog over de R o 
meinfche t a l l e t t e r s , waarvan ons echter het tweede gedeelte
over die teekens in grooter» zamenfrelling c!e noodige duide-

Hjkheid fchijnt

te misfen.

Hierachter is gevoegd een asn-

hangfel tot de verhandeling over de getalnaraen (in het IVdc
deel

P'erfcheidenheden)

der

en eene oud - Griekfehe aanteeke-

jiing over daf onderwerp , die t o c h ,

meenen wij , wel ver

taald had mogen

worden; want alle beoefenaars onzer taal

kennen

Grieksch niet,

fteld,

zoo'veel
dat

zfj

moeten.

Over

als hier wordt vooronder-

de zoogenoemde

graden van

vergelijking der bijvoegelijke naamwoorden wordt vervolgens
gehandeld, en bij deze gelegenheid
door als

of dan.

Het geheele

ook

ftuk

over

het, regimen

is den meester van de

taal waardig, en de opheldering yan der Grieken en Latijnen

comparativus
moeite,

fuperlativus

en

hier ons

in het bijzonder.

Het

kose

woord te houden, en uitvoeriger vermei,

ding achter te laten.

Hetzelfde zij gezegd van hetgeen over

toon

ten aanzien van verzen als van proza,

en

volgt.

maat,

zoo

Wij voor ons hebben zeker minder op met de vier

fragmenten des Romans van R E Y N O L T ; doch om de taaikundige aanteekeningen

er achter zijn zij ons belangrijker.

In het daarvoor geplaatfte voorberigt leert ens B I L D E R D I J K
de historie
kende op

der vier Heemskinderen, die hij niet alleen reeds
zijn zesde en zevende jaar, maar ook toen reeds

de Ovidiaanfche M y t h o l o g i e , de gefchiedenis des Bijbels, de
Romeinfche

oude historiën, ezv. alles van zijne grootmoe

der en te huis geleerd .terwijl zijn vader hem het Fransch inslrooide, en

de vlijtige lezing van C A T S

(toch niet door

het kind?) reeds van zijn anderhalf jaar af aan zijner wijze van
denken eene wending gaf,
want

die — en

wij zijn er ontfteld van.
over de

wat daar meer v o l g t ,

Uit het laatfle ftukje van dit

eerfte

deel,

ook,

dat hij op zijn zevende jaar Latijnfche in Hollandfche

ftopwoorden

in de

verzen,

zien w e

verzen overbragt.
Het tweede boekdeeltje wordt geopend met een vertoog over
de zoogenoemde

gerundiën ;

breedvoeriger de zoogenoemde

een daarop volgend behandelt

buigingen

der naamwoorden;

een allergewigtigst ftuk, dat hier, gelijk andere, B I L D E R .
B IJ K 's

Spraakkunst

voorafgaat, naar welke door alles, wat;

wij hier lazen en leerden,
opgewekt.

fus emphaticus

gefchreven i s ,

volgende ftukken zijn
tie.

vonden

dichtkundig,

wij treffend.

en behandelen

Twee

deverfifixa*

Men kan denken, hoe vol van belangrijke opmerkingen

hier alles is; maar o o k ,
dat

ons verlangen fteeds hooger werd

Vooral, wat hier van de naamvallen en den ca-

hoe hier zal worden afgegeven op

heer van dichters, dat onze eeuw oplevert!

Zoo is he-s

ook* » Het krielt," zegt h i j , » van verzenmakers,, ezv. dat
de maat van belagchelijkheid overloopt;"
niet; hij is ernftig kwaad.
iiitfpraak

heeft

afgewend."

maar de man lacht

„ Van het genoegen eener gladde

de Siegenbeekfche taaibederving — een, ieder

Dat bewijst

hij dan op zijne manier, en be

fluit , dat m e n , naar zulk eene hortende, ftootende en ont
wrichte taal fprekende enfehrijvende, zich ligt in alzulke rijmerij
thuis vinden kan. (Wie intusfehen toch wel het proza vanB I L 
D E R D y K vloeijendzal noemen?) Prof. S I E G M B R E K zal in
deze Nieuwe Verfcheidenheden heel wat te verduwen vinden;
doch wij hopen , dat dit noch hem , noch een'anderzal affchrikken van de lezing dezes werks, of te zeer ergeren. Men moet
zich niet boos maken over eenen man, die de dwangfpelling,
de

dwanginenting der beestenpokken,

doet

en de, beenderfbepea

zamenftemmen, om de menfehen allengs van dom dom

mer , en dus fteeds gefchikter voor de overheerfching der beftrijders

van

menschheid

en godsdienst te maken J

Hij be

tuigt z e l f s , dat hij;, bij zijne intrede in de wereld, die we
reld

al fchuwde,

echter

waarheid,
alle

en nooit voor dezelve gefchikt was. Als

zulk iemand' waarheid z e g t ,
moet

men hooren.

ja al zegt de Duivel

Wij gaan dus met ftilzwijgen

hatelijke uitvallen van dezen

voorhanden , voorbij , en willen

Christen, hier in menigte
daarom al , wie dichter is

of heet, op deze verhandeling over de verfificatie in het^ijxonder, en hen en eiken taalbeoefenaar op dit ganfche''werk
opmerkzaam

gemaakt hebben, opdat men oordeeie en toetfe

met vrijheid, waarheid, e n — j a , ook geduld. T o t het reeds
gemelde
hier

vertoog over de graden der vergelijking vindt men

een toevoegfel

nog over dan en als; dit is vooral be

langrijk om de hier aangetogene Bijbelplaatfen,
gebruikt worden.
uit,

Het eerfte

fluit

waarheide

de boedanigheid

geheet

het andere vergelijkt d i e , en zoo mogt h e t , naar I H L .

DERDIJK,

gebleven z i j n ,

maar noemt

toch het „ confue-

tudo jus facit" ook eene gouden fpreuk.
Het

derde d e e l ,

dat ons nog op een vierde doet hopen,

hetgeen ons zeer welkom zal z i j n , behelst eene zeer uitvoe
rige verhandeling
die

over de conjugatie, een tegenhanger van

in het tweede deel over de declinatie, vol öhfehatbare

geleerdheid

en verrasfende Opmerkingen , die gewis de over

tuiging moeten

fterken,

dat waarlijk alle verandering geene

verbetering was. Wat B I L D E R D I J K

van het enkelvoudige in

den imperativus, dat in de Staten, overzetting des Bijbels
vreerad i s , gefchreven heeft, vonden wij vooral der opmer-
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kinge waardig

Een ander vertoog handelt over den zooge-

noemden ablativus of nominativus abfolutus.
het gebruik van het woord dezelve.

Een derde over

Hij is magtig over dat

Wóórd gebelgd, en zegt daar héél wat van, dat men nietzoji.
der lagchen k-an lezen, en zonder den wenjch , dat de mode
Wat minder

met dit

niet indrong ,

woord fpeelde,

(waaróm" niet,

waarvan liter belloten

als

dat in de poëzij nog

het zoo

noodig

i s ? ) en

wordt: „ het dezelve en al wat daar-

voor te zeggen i s , rust op Latinisten - tirannij, in eene taal,
die tóen 'riiet kent,
werpen

wil."

en op zijn Napoleonsch aan zich onder-

Over de vreemde en

zoogenoemde

bastaard-

woorden in onze taal wordt hier ook veel belangrijks g e z e g d ,
en met nog twee taal. en dichtkundige verfcheidenheden, als
Over

de

uitdrukking van den genitivus

dit deel geëindigd.

en over noch en

nog,

Tusfchenbeiden ftaat nog eene proeve van

fpreekwoorden ën fpreekwijzen , die men historisch - taalkundig zoude kunnen noemen, en met höedanige ook het tweede
deel hefloten
van

was.

meerdere,

daan zoude
dit werk.
hij

Dit is een uittrekfel uit eene verklaring

waarmede zeker aan het

zijn,

en geeft

publiek

eene aangename

Het kan er eühter niet door, dat

fchreef

toch

niet in fugam

dienst ge-

afwisfeling aan
BILDERDÏJK-«-

vacui ? — op

deze wijze

zijne lezers affcheept: „ I X . Spijkers op laag water zoeken,
In eene nieuwe en vermeerderde, lang gereed liggende uitgave
mijner Gcjlachtlijst,
nen

vinden,

waarvoor ik nog geen drukker heb kuf*

heb ik dit

verklaard.

Intusfehen

geef

ik het

aan de Akademifche of andere Taal - leeraars ten raadfel, zonder
Uit

daarvoor echter de zeven
te

door?

loven."

Maar wat

Dat fptjt

kunnen vinden
op,

Heeren

voor zijne

eeuw minder.

Gefachtlijst.
Gij

zoo veel gedrukt.

opgewekt!

van

Simfott

BI L D E R DIJK

niet

ons intusfehen, dat hij geen drukker heeft

Boekhandelaars?

wordt, helaas!
ben

wisfelkleederen

kan er bij

Er is

Is

verzint

daar geene kans
zoo v e e l , en er

M o g : ons beklag u heb-

dan een bezwaar tegen den geest deï

Doch — punctum !

Hulde aan Mr. K H I J N V I S F E I T H , ter gelegenheid der Inwijding van deszelfs Gedenkteeken (het Gedenkteeken, voor
hem opgerigt) ; voorafgegaan door een Verflag van de Commisfie, met de daarflelling van hetzelve belast geweest. Te
Zwolle, bij II. A s . Doijer. 1 8 2 6 . In gr. 8vo. 4 4 Bl. f 1 - ;
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zoude z i c h ,

op dezen titel reecs, en niet

geheel

zonder reden, ergeren over dat tweemalen „ de"

en

j , hetzelve,"

dat Ook te menigvuldig gebezigd wordt ,en niet

altijd

noodzakelijk; in de poëzij toch kan-men er im-

even

me«s nog al buiten.
Wij

zijn blijde, regt blijde met dit kleine en fraaije, ook

zeer belangrijke-ftukje. Belangrijk noemen wij h e t , uit hoofde van het
:

het ,

op den titel

dat d e , ja wel

genoemde

Verflag.

Wij beklagen

zeer vroegtijdige, met het fterfberigt

bijna gelijktijdige, aankondiging van den Boekhandelaar s o R i N G A R de Zwolfche

Commisfie wel moest doen afzien van

haar plan ter . uitnoodiging

van Dichters en Redenaars, met

uitfoving van pre-miën, om hunne talenten, F E I T H ter eere,
te beproeven; maar verheugen ons

over dit aangenaam fier*

kroontje, der heerlijke Gedenkzuil,

'die wij reeds bezitten ,

nu nog aan te

hangen.

De gemelde Commisfie is allen dank

waardig voor de bezorging van het Grafteehen,

waarvan , gelijk

van de wijding daarvan, een welgefteld berigt hier voorkomt.
Zij geeft reden,
pa

waarom zij zich niet alleen toe Zwolles hui.

bepaalde, maar boven deze de nationale hulde én hulpe

verlangde ter totftandbrenging van -het Monument , en daartoe
t

de -infehrijving algemeen
liever het

tegendeel

openftelde.

gezien.

Zwolle

Wij voor ons hadden
was immers alleen wel

in ftaat, om ƒ 5 0 0 0 bijeen te brengen? De Commisfie zegt
z e l v e , d a t , ook zonder vreemde hulp , een niet minder prach.
tig Gedenkteeken F E I T u's graf zoude hebben verfierd; Zoo
bad dus Zwolle kunnen b e w i j z e n , dat haar groote en beroem,
de burger bij haar ook

in zijne

waarde gefchat en bemind

werd, waaraan men wel w e e t , dat getwijfeld is.

(Wij lezen

zelfs hier ook, dat het niet minder prachtige Monument,
Zwolle

wel

alleen

van weinigen zoude zijn gekomen.)
van

ontvangst overtuigt ons ook ,

deeld heeft,

dat

zoude daargefteld hebben, voor rekening
Het inzien der rekening
dat men algemeen geoor-

Zoo als wij voor ons doen.

Hoe groot zoude

wel de fchat geweest zijn , indien eens elk in het vaderland,
die

FEITH

vereerde, ingefchreven

hulde aan den Edele overeenkwam,

had,

zoo als met zijne

voor een

te zijner eere!

Wij verwonderen ons dus niet,

17

der

afdeelingen

Maatfchappij Tot Nut

Grafgefticht
dat flechts

van V Algemeen ,

die er, meenen w i j , wel 160 meer telt, hebben bijgedragen,
en dat er uit Amfierdam

niets meer dan ƒ 110 gekomen is

van twee Genootfchappen, waarvan een ƒ 10 f c h o n k , j a d a t ,
de genoemde

Departementen , medege/ekend ,

flechts

uit 30

plaatfen,

buiten Zwolle, in het geheele Koningrijk, van de

gelegenheid,

d o o r de Commisfie v o o r

allen opengefteld, is

gebruik gemaakt. Het konde en behoefde niet anders. Frankrijks en Engelands voorbeeld doet hier, voor ons, in dit gé
val, weinig af.

De befchrijving van het Monument, en des

zelfs uitnuntende afbeelding, zie men in het boekje z e l v e ;
zoo ook de befchrijving van de plegtige inwijding.

Wij heb

ben ons beklaagd, d a t we in ons voornemen, om die bij te

wonen, zijn belet geworden; doch men heeft ons getroost
met het berigt j dat aan onze voorftelling daarvan niet zoude
voldaan zijn' geweest,

van wege het gedrang, e n , over het

geheel, het gedrag, van het Zwolfche volk. Daar leest men
bier nü niet van; w e l , dat er eene ontzaggelijke menigte op
de been was; maar o o k , dat alles geregeld en zonder onge.
lokken is afgeloopen;

Na het Ferfag treft men hier aan: het Graffchrift, dat op
bet öefteente te l e z é i l ,

en van den dierbaren Zanger zeiven

i s , overgebragt (echter had dit wel gelukkiger kunnen zijn)
in het Latijn door V O P I S C U S

H O R A T I U S A C K E R ; ver

der, een Lofdicht, door H. A S . Z Ó ON DO IJ E R , in d e Groo
te

Kerk

te Zwolle uitgefproken.

Dit lofdicht is te kort, en

door de foort van verhevenheid , die er is aangebragt, zeker
niet terftond bevattelijk. De tijd floópt alles; maar Gods
woord blijft. O p daE woord rust de roem van R U B E N S ,
C A T S , V O N D E L , D E G R O O T , DE R U I T E R , ja van Nei

derland; ook de roem van F E I T H . Reeds deze aanloop laat
zich niet gemakkelijk nagaan. Nu is de leen wrik beetdtenis
van F E I T H .

Die dichtregels behaagden ons; maar toen wij

lazen: „ P E I T H ' S zang omzweeft Natuur in 't eerst, dan
't vaderland, dit leven, den menseh," begrepen wij toch
niet eer, dan na het lezen van anderhalve bladzijde, wat
D O IJ E R meende.

In proza zoude het zóó zijn gezegd ge

worden i „ voorts dit leven,

daarna den menseh."

Vandaar

de duisterheid; maar, behalve d a t , wij vinden hier immers

geene tijdsorde van F E I T H ' S poëzij? Eene uitweiding over
's mans verfebeiden

naar zaliger

ftand,

eene aanfpraak aan

zijne geboorteftad, e n , in andere voetmaat, eene uitnoodtging naar de grafplaats, die wij zeer vloeijend en treffend
vonden, maakt dén inhoud van dit vers u i t , dat men nies
zonder genoegen lezen, maar toch geen lofdicht noemen zal.
Goed beantwoordt aan den titel
graf

da Uitloezeming, bij hee

uitgefproken, door Mr. p, i . B E N B E E R ; en de La*

tsjrifcke Muze van den reeds genoemden A C K E . R befluit alles
toet een Epigr'amma in Obeliscum D. &t. Rhijnvis Feitkii S,
Alles kenmerkt ziêh door kortheid. Wij nemen niets over,
omdat alles verdient gelezen te wórden, en wij het boekje
zelve aanprijzen, dat wij ook fraai genoemd hebben, om hêt
'titelvignet, den letterdruk en de geheele-nette uitvoering,
die den uitgever en der Commisfie tot eeré ftrekt, en niets ce
wenfehen overlaat.
Maar dat de Redevoering door den Zwolfcheti Predikant
F O R T U I N , welke hier als uitmuntend geroemd wordt, en
zijne AanfrJraak bij het" graf, dïe hier plegtig eij roerend"
heet, is weggebleven, koint oris al vrij zonderling voorj te
meer, daar cr verfcheidene pogingen; bij dién Predikant zijn
aangewend tot de plaatfing van beide ftukken. „ ' s Mans zedig*
heid deed die mislukken," zegt de Commisfie, niet bedenkende, dat zij daarmede tevens den gullen vereerderen yan F E I T H
juist geen zeer vleijend compliment maakt'.. Maar dié zedigheid
kennén wij.niet. Zoo zoude mén een' rijkaard ook wel kun*
nen verdntfchuldigen, als hij hulpbetoon aan zijn geld verbiedt, en zeggen: ^ 's mans fpaarzaamheid deed dé pogingen mislukken." Of dacht Ï O R T U I N , , dat hetgeen van
hem gehoord is niet zoo uitmuntend $ plegtig en roerend zoude bevonden worden, als het eens gelezen werd, o f . . . . . ?
Wij kennen dén Do. niet, en weten niet, of hij zich ooit,,
door zijne pén, aan het, publiek heeft laten kennen; maar daï
de taak van F E I T H ' S ' lofredenaar bij de grafwijding niet aan
een' ander' man, die met zijn werk konde en durfde{en dan
ook wilde voor den dag komen, is te beurt gevallen, is nu
wel zéér jammer. Die zoude, gelijk de drie Dichters, dank
behaald hébben bij hét publiek, dat zich na verwondert»

De Bruid van Lammermoor. Door Sir w. S C O T T . Ifte Deel,
Uit het Engelsch. Te Groningen, Bij W. van Boekeren*
1825. In gr. 8vd, 308 Bl.fi- 80.
" W i j ontvangen hier een eerfte deel, doch vonden geene
aanwijzing, hoe vele deelen nog volgen moeten. Wij den
ken echter niet meer dan één; en daar ifl des vertalers voorrede deze Bruid de beklagenswaardige genoemd wordt $ zoo
verwachten w i j , dat de gefchiedenis treurig zal eindigen*
De opgave der drukfouten, waarvan men eene opgave dcHJSOEffiufesCH, 1826. NO, i/ri.
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ter ieder deel beloofde , is bij dit eerfte dee! vergeten ; zij
zal toch noodig zijn , want hier en daar troffen wij volzin
nen a a n , waar meer dan, één w o e r d uitgevallen fchijnt. D a n ,
wij willen op deze bijzonderheden niet verder hechten , noch
ook d a a r o p , dat wij eene algemeene lofrede op den reeds ge
noeg, ook, bij ons bekenden en bekwamen fchrijver ( h o e kort
dan o o k ) voor ieder- zijner werken geheel onnoodig. honden ;
maar grootelijks verfchillen wij van den vertaler in gevoe
l e n , dat de beroemde S C O T T het eerfte hoofdfluk van dezen
roman becer geheel had w e g g e l a t e n ; . en bij zijne uitgedrukte
m e e n i n g , dat het oordeel der meeste, z o o niet van alle lezers
daarin volmaakt m e t het zijne zal overeenftemmen, v e r z o e 
ken w i j , dat hij ons gelieve uit te zonderen. Dat hoofd
fluk beeft ons zeer behaagd ;„wij vonden het l u i m i g , voor
zien van goed en fmakelijk z o u t , en het geeft waarlijk lee
ring voor h e n , die het romantifche vak voor het publiek
met fmaak willen beoefenen.
D e n roman zeiven hebben wij tot dusverre met groot g e 
noegen g e l e z e n ; S C O T T teekent ook hier meesterlijk, en
w e e t de belangftelling gaande te houden. Lord R A V E N S W O O D , wiens Hamhuis door de gevolgen der Schotfche o m 
wenteling diep gezonken w a s , deelt aanftonds in de achting
e n - b e t medelijden der l e z e r s ; dit doet niet minder de fiksen
g e t e e k e n d e , regt beminnelijke Misf L U C I A A S H T O N ,
zoodat het ons finart, d a t , z o o 2jj anders de bedoelde Bruid
van Lammermoor i s , de vertaler ons b e r i g t , dat zij bekla
genswaardig worden m o e t . Haar v a d e r , Groot - Zegelbewaar
der , heeft zich per fas et nefas ( h i j was een doorliepen ad
v o c a a t ) van de goederen van R A V E N S W O O D meester g e .
maakt. Wij hadden ons n o g al g e v l e i d , dat een huwelijk
tusfchen haar en den waarlijk edelen wettigen erfgenaam den
w r o k dempen en de familiën verzoenen z o u ; alhoewel wij
van hare hooghartige m o e d e r , die voor haar geen moederlijk
hart h e e f t , veel fratfen en tegenftand v e r w a c h t t e n . T o t nog
toe is het meisje niet zeer beklagenswaardig; zij bevindt
zich met baren vader bij den jongen RA v E N s w o OD o p
zijn vervallen en armoedig k a s t e e l t j e , het e e n i g e , dat hij
van alle de voorvaderlijke bezittingen gered h a d , en waar
hij zich uiterst kommerlijk in alles behelpen moest. I I A V E N S W O O D h e e f t , door een waarlijk gelukkig t o e v a l , haar
en haren vader het leven gered. M a m a is er niet b i j , en wij
g e l o o v e n , d a t d e liefde bij de jonge lieden reeds aan h e t k i e -
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men i s , en d e w r a a k z u c h t bij R A V E N S w o 0 D -wel geheel
vernietigen za). Bij de lezing durven wij een aangenaam o n derhoud b e l o v e n , en h o p e n , dat de uitgever ons r o m m l e zend publiek niet te Jang naar de voortzetting en afloop zal
doen wachten.

De

Zccraover.
S C O T T ,

door

warden,

èij

III Deelen.

Uit het Engelsch van

S T E E N B E R G E N

Steenbergen

V A N

van G o o r .

,Te Leen-

G O O R .

1825.

W A L T E R

In

gr.

8vo.

Te zamen 885 bl. ƒ 8 - 7 0 .
Z e l d z a a m zijn wfarlijk de talenten van W A L T E R S C O T T ;
maar ook zeldzaam is de onverzadelijke leeslust van ons p u »
bliek. M e n overlaadt ons met deze r o m a n s , vol keurige b e fchrij vingen van ijsfeliJKe n a t u u r t o o n e e l e n , ons geheel v r e e m d ,
en van Schotfche, ons geheel vreemde z e d e n , uit den ouderen
tijd. Dac Schotfche of Engelfche m a n n e n , met die landen en
gefchiedenisfen van vroegere dagen min of meer bekend , o p
den duur 'nog daarin behagen v i n d e n , is minder v r e e m d ;
maar Hollandfche jongens en het Hollandsch m e i s j e , aan w e l k e
teeds z o o vele foortgelijke proeven geleverd z i j n , zullen h e t
t o c h , vreezen w i j , eindelijk moede worden. Doch hec
fchijnt, dat ook bij romanlecture eene mode h e e r s c h c , en
dat S C O T T nu eenmaal in de mode i s . H e t ware i n t u s fchen te w e n f e h e n , dat Dame M O D E nooit erger kwaad had
g e d i c h t ! — N u w ü met 's mans geest , uit zijne door ons
vroeger aangemelde gefchriften, reeds genoegzaam bekend
zijn , lezen wij deze romans meer v i u g t i g , om er eenig verflag van te d o e n , ten zij iets bijzonder uitmuntends n o g
v o o r k w a m , dac eene grootere mate van opmerkzaamheid z o u
vereifchen. Dit m o e s t , volgens berigt van vertaler en u i t g e v e r , bij dezen Zeeroover het geval zijn. Hec i s * t o c h ,
zegt h i j , zoo niet het allerbeste, dan toch een der allerbeste
van des fehrijvérs p r o d u k t e n . Gaarne erkennen w i j , dat w i j
er min of meer door gedrongen w e r d e n , om den roman meer
dan viugtig in te zien, S c o u ' s befchrijvingen en verhalen Zijn w e g f l e p e n d e , alhoewel zij dan ook voor ons reeds
gedeeltelijk de bekoorlijkheid van h e t n i e u w e verloren h e b ben. Het betere of allerbeste,
dat dezen roman bijzonder
z o u k e n m e r k e n , zal denzelven welligt door fommige lezers
betwist w o r d e n . Wij lateu d i t , als goeddeels van bijzonders»
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fmaak afhangende, in het midden; maar het onwaarfchijnlij-ke
vonden wij hier nog fterker dan elders, en hier endaar meenet»
wij zelfs eene vergisfing en onnaauwkeurigheid op te mérken.
Zoo

begrijpen

wij b . v . mcar niet, hoe de koopman Bryee

Sitailsfoot des Zeeroovers doos met de Runen/etters hem te koop
kan aanbieden, alvorens hij zijne kist, fub- en obreptif, had
weten te bemagtigen. De doos moet in die kist geweest.zijn,
of hoe kon zijn vader hem aan dezelve herkennen?
de

Zeetoover

hebben

van het volk

•Veroorloven

O f , ha*

die bij z i c h , dan kon Bryce die niet gekocht
van een ander rooffchip.- — Maar wij

oris geene

verdere aanmerkingen; misfchien la

zen wij ook nu te vlugtig.
Het

tooneel

van het verhaal is Shetland, en bij hetzelve

Worden wij eene eeuw of wat teruggezet.
bekend

Een geheel on

eh weinig fpraalizaam man, een menfchen- en vooral

een vrouwenhater ,• betrekt daar een akelig , eenzaam , oud ei»
vervallen

rotskasteel.

Hij had een' zoon , Mor daunt, met

wien

h'ij zich weinig bemoeide, dan alleen, dat hij hem vrij

goed

ondefwijs gaf.

De hupfche jongen was niet zoo meis-

jesfchuw; hij was overal gezocht en aangenaani.
hij, zeer gezien

Vooral was

bij eenen braven "bejaarden heer, van echo

Normandsch bloed , en dien? beide lieve dochters, uit welke
de

keus ons zoo w e l , als Mor daunt,

weest zijn.

Sinds echter zeker

land, na geledene

moeijelijk

even onbekend

zou g e 

heer,

Chef-

fchipbreuk, zich had ingedrongen, waren

daar aan huis de hekken voor Mor daunt verhangen , en het
duurde

lang,

eer hij de ware reden vinden kon. Die Cleef.

Idnd wafs een Zeeroover; en toen dit uitkwam, was zijn fpet
ook daar ten einde.
zoo gemeenzaam
hart der lieve,
was
ftond

Maar hoe geraakte zulk een menseh daar

bekend , en
fchrandere

hoe kon zulk

Mina winnen?

een kerel het

J a , lezer! hij

toch een held , een zeer edel m a n , en in hare fchatting
hij met hare dappere voorvaders, waarvan zij veel ge

hoord h a d , volkomen gelijk ; en eerst toen zij zijne kameraden
Ontmoette , viel haar de blinddoek van 't gezigt.
zijn

ver een beminnelijk menseh.
man,

Evenwel»

ongelukkig zeerooverfchap daargelaten, was de Zeeroo
Mina wil hem nu wel niet tot

maar nam toch altijd in hem het hartelijkst deel.

Hij

geraakte nog' in dienst van den Koning , en ftierf op het bed
van eer.— Het fpreekt van zelve, dat Mm-daunt, in de gunst
van den ouden

Normander herfteld,

met de jongere zuster

huwde, en met haar zeer gelukkig geleefd heeft»

Maar de lezer weet nu nog niets van het ingewikkelde der
gefcmedenis. De vader van Mordaunt was ook de vader

van Cleefland, en zelf een oud Zeeroover. En die Cleefland
IS tevens de zoon van zekere profetes of h e k s , Norna g e jjoeind, die in deze gefchiedenis eene zonderling Schotfche
rol fpeelt. Echter was al haar bedrijf natuurlijk ; gelijk ook
de norfche vrouwenhaat, en het volftrekc gebrek aan liefde
voor zijnen tweeden z o o n , Mordaunt, uit een ander huwe
lijk. — Manr wij kunnen alles niec aanftippen. De lezer begrijpt nu w e l , dat deze roman tusfchenbeidsn verfchrikkelijfc
akelig, maar toch inderdaad zeer onderhoudend om te lezen
i s ; en dat hij , die zich fiechts met eene fterke verbeeldings
kracht en een goed geloof daartoe z e t , zich veel genoegen
beloven kan.

Redevoering over de zaak der voor hunne vrijheid jlrijdende
Grieken, onzer belangflelling en deelneming waardig, hij
gelegenheid vaneen MuzijkaalConcertil)
ten hunnen voordeele
gehouden, uitgefproken te Schiedam, door L. D I B B I T S ,
Predikant aldaar. Te Schiedam, hij G . W. van Hemsdaal.
182Ö. {Uitgegeven ten voordeele der Grlekeuf) In gr, %vo,
IV en 31 bl. f : - 4 o ,

CjTeen woord over het onderwerp z e l v e , de Grieken: dit
ware aan ons hart te veel gevergd, dat intusfchen Do. D I BB 1 T s bedankt. Wij kunnen aanmerking 'maken ; b. v. waar
toe belangflelling

en deelneming als onderfcheiden genoemd,

daar beide toch bij afwisfeling gebruikt worden in de reder
Voering? Wij hebben BH U I N I N G en W E I L A N D en L A N P R É over de Synonymen hier vruchteloos geraadpleegd» meer
te doen, lustte ons niet. Wij voor ons zouden die woorden,
zoo als ze nu hier ftaan, onderfcheiden, zoodat het laacfte aan
werkelijk deel in den ftrijd denken doet, e n , dewijl hiertoe
niet opgewekt wordt, was hec eerfte op zichzelve genoeg.
Malsch genoeg is de w i j z e , waarop de Vorften er, met hun

ne bedachtzame
eens regten

zulc

flaatkunde,

afkomen. Ach , God ! als Gij

! D o c h , 'c is waar, de Redenaar

moest dat ding ook daarlaten. In drie ftukken verdeelc hij
zijne rede, en ontleent beweegredenen tot belangflelling van

befchaving,

menfchelijkheid , en Godsdienst.

Zacht genoeg is

het tweede voorwaar behandeld; in hec cafereel van Grieken'

lands

ellende

wordt zelfs

geen moordtooneel

aanfchotiwd.

D o c h , 't is ook waar, het aangetogene voldoe: aan het oogmerk, en door de verzwijging van het bekende, waarvan elk
terilond opmerkt,dat het met opzet wordt verzwegen,werkt
dat aangevoerde te krachtiger op bet mededoogen. Verder . . . .
neen,
De

niet verder! Wat bewijzen foortgelijke aanmerkingen?

vitzucht van

den

Recenfent?

DIBBITS

is zeker

te

zachtmoedig en te w i j s , om daaraan terftond te deuken. - Z i j
bewijzen, dat het geleverde al eens heel goede waar moet
zijn,

die

met

proefd i s ,
fchijnt,

naauwkeurigheid door den beoordeelaar

en dat hier geen

maar e e n ,

aan?" en

waarvan de

waarvan hetgeen

ge-

alledangsch"voortbrengfel v e r .
vraag i s :

„ wat hapert er.

fchijnbaar beter had kunnen ge-

zegd zijti daarom zoo in het oog valt.
Vooral het eerfte ftuk beviel ons.
doende

kennis der gefchiedenis

De Redenaar legt vol-

bloot,

brengt die

p a s , en weet'beknoptelijk veel te zeggen.

juist te

In goeden

die zich echter wel wat hooger had kunnen verheffen ,
hij zijne meening en gevoel mede.

De toon, waarop hij het

woord voert, heeft numerus genoeg i n ,
te pasfen.

Naïf

is — want zij is

ftijl,
deelt

om bij een Concert

natuurlijk — de opmer-

king der benaming van Muzijk , bl. 1 0 ; overtuigend de beantwoording der bedenking, uit der Grieken zeden en karakter ontleend,

bl. 2 3 ,

en wat des meer zij.

Wat zullen wij

affchrijven ,ter aanprijzing? Men koope de redevoering ; zoo
voldoet
dan een

men

tevens

aan het oogmerk.

dubbel genoegen;

Men bezorgt

want de penning,

zich

dien men be-

taalt, offert men aan de lijdende natie.
De Heer D I B B I T S doe zich verder kennen, als een m a n ,
die

zijnen ftand eere aandoet,

door zijne werkzaamheid ter

bevordering van al wat welluidt!

Merkwaardige
Fransch,

Gedachten

van vermaarde

Vrouwen.

Vit het

Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. 1826. Ia

\imo. XII en 161 bl. f 1 - 2 5 .
E r
fpreken hier wel vijftig Dames Hollandsen. Allen zijn
ze niet even vermaard: wat ze z e g g e n , is niet alles belangrijk, noch duidelijk uitgedrukt. Zij fpreken elkander, zoo
het fchijnt, wel eens t e g e n ; b . v. als Mevr. D E LA F A Y E T T E gezegd heeft: „ men vergeeft de trouweloosheden, maar

MERKWAARDIGE GEDACHTEN VAN VERMAARDE VROUWEN. fjOt
vergeer, z e n i e t h o o r t men terftond M e v r . D E S J J V I G R I J
z e g g e n : „ men vergeet de t r o u w e l o o s h e d e n , maar vergeeft
z e n i e t ; " doch — zij moeten beiden maar gelijk k r i j g e n ,
en dat kan eene oefening voor onze Dames zijn; E r is hier
alles z o o ongeordend door' e l k a n d e r ; maar — dit kan e r , als
vijftig Dames ons hare gedachten z e g g e n , nog al door. W a t
meer Christelijke godsdienftigheid zouden wij wel w e n f c h e n ;
doch — het is een gezelfchap van Franfche Da;nes , en behoort
dat daar wel tot den goeden fmaak? 't Is al w e l , dat er niets
ongodsdienftigs in v o o r k o m t , en de naam van C h r i s t e n e n , e r
toch eens m e t roem wordt vermeld; althans z o o veiftaan w i j
M e v r . D E S T A E L ' S g e z e g d e : „ de Heidenen hebben het lev e n , de Christenen den dood vergood." Somtijds zeiden w i j
bij o n s z e l v e n : „ Dat begrijp ik n i e t ; " o f : „ I s dat wel
z o o ? " o f : „ I s daar nu z o o veel a a n ? " Doch — wat dachten
wij dan ook w e l ? O p fommiger mannen , hooggeleerden zelfs ,
en anderer gezegden pasfen die vragen ook wel e e n s , die
niet altijd bewijzen , , d a t de vrager een idioot is. Zelfs van
fommiger daden is dit z o o waar als van fommiger w o o r d e n .
J a , dat moest eens een ander gedaan of gezegd h e b b e n ; men
had er geene notitie van g e n o m e n , of den neus er bij o p g e 
t r o k k e n , o f w i e weet w a t al te zeggen gehad. D u s wij zijn
tevreden g e n o e g ; prijzen zelfs dit boekje aan de lezende
v r o u w e n . wereld aan : zij kunnen er heel w a t meer uit lee
ren , dan uit menig' dikken r o m a n , die tijd en geld e z v .
rooft. M e n kan het b o e k j e , dat er allerliefst u i t z i e t , en van
hetzelfde formaat is als de uitgewezene Gedachten van Graaf
D E S É G Ü R , in het vorig jaar bij I B M E K Z E B L verfchen e n , in de ridicule ( z o o fpelt Recenfent immers g o e d ? ) ge
makkelijk medenemen , telkens een weinigje er van g e b r u i .
k e n , al ware het om eenige u r e n , eenige druppels van den
fpiritus.,
en die dan door laten werken. T o t n a d e n k e n , t o t
oefening van zichzelve en van elkander toch dient d i t ' b o e k 
je uitnemend. E n dat laatfte is immers niet uitgefloten van
h e t doel u w e r gezelfchappen , Meiuffers, of M e j u f v r o u w e n ,
of M e v r o u w e n ?
Anders zouden wij M e v r . R I C C O B O N I
eens r o e p e n , en z e g g e n : f o e i ! — D o c h neen ! v r o u w e n , z o o
als z e hier d o o r M e v r . D E F L A H A U T befchreven w o r d e n ,
die z e g g e n , haar leven l a n g , dat zij te jong zijn om te w e 
ten , tot dat zij z i c h te oud w a n e n om te l e e r e n , zijn i m 
mers in geene leesgezelfcliappen , of k r a n s j e s , of
?
N u , het boekje z i j w e l k o m en n u t t i g !

09?

DE KRIJGSSTAND^

De Krijgsftand, bevattende eene leerzame Befchrijving voor
de Jeugd van alle krijgskundige voorwerpen, benevens be*
langrijke trekken van" edelmoedigheid en dapperheid in
Krijgslieden. Met \6 gekleurde Platen. Te Rotterdam, bij
] . Hendrikfen.
De

In kl. %vo. 80 Bl. f:-

plaatjes herinnerden

mannén,

print met de ruiter»

die w i j , naar het Tresjes-fchool gaande, voor drie

of vier duiten kochten,

of vier jaren,
gen

ons aan de

80.

en die o n s , als kinderen van drie

toen veel vermaaks gaf. Sinds, echter, za-

w i j , helaas! zoo ""velé foldaten van ieder wapen en van

iédere natie, dat zoodanige fpeculatie den boek. of plaatverkooper wel niet

meer zeer voordeelig is.

En waarom onze

kindéren veel over het krijgsbedrijf,'eh dat wel zoo jong en
ïn dezérvoege, lezen moeten, gaat boven ons begrip. Zoo jong
althans behoeven zij niet te vechten; en vallen zij eenmaal
in de Cohfcriptie, dan fmijten zij zeker dit boekje met verachting weg. Wij zien niet, dat er veel uit té leeren v a l t ;
of

een

o f ander oud foldaat mógt er zijne zeer jonge kinde-

ren mede willen vermaken en voorbereiden cot den foldaten*
ftand.
ve;

Van de voorbeelden geven wij de volgende ter proe-

het den lezer overlatende, öf hij die onder dé trekken

van edelmoedigheid of Van dapperheid wil rangfchikken :
„ De in irSyi overleden Keizerlijke Generaal D Ü N E W A L D
had de gewoonte, om vcór eenen flag zich toornig en grimmig te maken, waarna hij zich eenen latfigen tijd nederlegde,
en

een groot kruis over zich maakte.

Wanneer hij nu éeni-

gén tijd zich in deze ligging had gehouden,

liond hij o p ,

en kommandeerde met de grootite rust en koelbloedigheid."
„ N a den flag bij Minden, den 1 Augustus 1 7 5 9 , onderfehepte

Prins

Franfchen
brief,

F E R D I N A N D

(Graaf

eenen door den Generaal der

V A N B E T ' U N E )

naar Parijs

gefchreven

waarin onder anderen het volgende voorkwam : Ferdl-

nandus, Ferdinanda, Ferdinandum. Schaapkoppius, fckaapioppia, fchaapkoppium. Wij zullen hem weldra de ooren af*
fnijden?'
Achter op den omflag ligt een leeuwtje afgebeeld!

N a YV, w.

r e s . 2 3 , ftaat masfa, lees masfa.

VAN

DE

B O E K B E S C H O U W I N G ,

A.
^ a n Nederland. Amft. bij J. II. den Ouden.
674
Jelbrqeck\
( ƒ . L. yan) Werkdadige Landbouvvkonst
der Vlamingen. G e n t , bij J. Snocck- Ducaju.
55
Alewijn,
( C . ) Befchrijving van een Ontwerp van Sluizen. Brusfel, bij Brest y, Kempen.
400
Almanak. (Nederlandfche Muzen-) 1 8 2 6 . Rott. bij %
Immerzeel,
Jun.
»
39
.
(Belgitche Muzen-) i8afj. Q e n t , hij A.
\
Steven.
39
•
der Akademie van Groningen. iSad.
Gron.
bij J. Oomkens.
225
Amtzenius,
(R. H.) Nagelatene Gedichten. II Deelen.
Haarl. biyV. Lqosjes.
564
E.
Bahler, (L. H.) De Gedenkdag van Waterloo.
Amfl.
bij J. H. den Ouden.
9
.
De kleine Wolk. Amft. bij J. H.
den Ouden.
198
•-—r Elia bij de Weduwvrouwe. Amft. bij
J. H. den Ouden.
581
jeb. Despar , (Vrouwe II. W. M.)
Poëzij.
Leyd. bij L. Herdingh en Zoon.
140
Bakker,
( ƒ . A.) Befchouwing van de ftaatkundige Inftellingen der Oudheid. Rott. bij Arbon en Krap. 469
Barbauld,
(Meyr.) Lofzangen in onrijm vdor Kinderen.
Leyd. bij A. en J. Honkoop.
442
Bam , ( L . de) Notice fur le chef-d'oeuvre
des Frèrcs
van Eyck , etc. G e n t , bij de Goefin - Verhaeghe. 184
,
',-—Notice
Bistoriqüe fur Antonello de Me.m
fine, etc G e u t , bij de Goefin-Verhaeghe.
'
562
laumgartcn,
(G. J. F. Cramer von) Bijdragen tot verklaring van het N . T . Ifte D. Gron. bij IV. van Boekeren.
627

Becker,
(K. F.) Algemeene Gefchiedenis. Ifte Deel.
Ilaa l. bij de Erven F. Bohn,
507
Bedenkingen over het Muntwezen in het Koningrijk der
Nederlanden, 's Hag. en Amfi. bïj de Gebr.y. Chef. 364
Beets, (Af. AT.) Woordenboek van Drogerijen. Ifte Deel.
A — E . Am ft. bij G. J. A. Beijerinck.
108
Bellamy,
Proeven voor het Verltand , enz. II Deelen.
Derde Druk.
Rott. bij A. F. II. Smit,
444
Belooningen en Straffen, als Middelen der Opvoeding,
enz. Amft. bij Schalekamp en y. d. Grampel.
367
Bemmelen, (A. van) Nieuwe Bundel Leerredenen.'Delft ,
bij de Wed. J. Allart.
ig
Berg, (F. E . ) Disfertatio.
Amft.
406
Befchrijving van Zwitferland. II Deelen. Amft. bij J.
C. v. Resteren.
131
Befchrijving van het Inftitüut voor Doofftommen te G r o ningen. Gron. bij J. Oomkens.
275
Mibliotheca Critica nova. Vol. I. Lugd. Bat., apud S. ec
J. Luchtmans.
205
Bilderdijk,
(IVf) Taal- 'en Dichtkundige Verfcheidenheden. Ilde en lilde D . Rott. bij J.
Immerzeel,
Jun.
170
— (Tweede Verflag.)
214
lVde D .
217
——
Nieuwe Taal- en Dicbtk. Verfcbeidenheden. III Deelen. Rott. bij J. Immer zeel, Jun. 679
Blaquiere,
E.) De Griekfehe Omwenteling. Amft'. bij
Schalekamp,
y. d. Grampel en Hansfen.
343
Books - Nabonag , Des Maledictions Romaines.
Bruxe'lles.
'
83
Bosveld,
(P.) Proeve eener. Verklaring der voornaamfte
Waarheden van den Chr. Godsd. II Deelen. Dordr.
bij Blusfé cn-y. Braam.
537
Brief van S. I. Wifelius,
M. D., betreffende de beoordeeling zijner Akademifche
Verhandeling
in den Recenfent ook der Recenfenten.
93
Brieven van Sidi • Mahmud.
Amft. bij J. C. v. Resteren.
28
(Nieuwe Provinciale). Amft. bij J. C. y. Resteren.
33
Broes, (W.) De Engelfche Hervormde Kerk. II Deelen.
Delft, bij de Wed. J. Allart97
•
——•
(Tweede Verflag.)
145
Brouwer, ( G . A . van Limburg) De Paraboüs
Jefu
Christi. Lugd. Bat. apud l i . W . Hazenberg, Jun. 2 4 1
r

4

r

3

Buddingh, {D.) Aanleiding tot de kennis van de Let
ter!;. Gefchied, der Nederlanden, "s Hag. bij A. Khots
en Comp.

319

Buys, Az. ( G . ) Blikken op het Godsbeftuur. Rott. bij
Menfing en y . Westreenen.
2S7
C.
Capadofe,
bij J.

(A.)

Des Christens wettelijke ftrijd. Amft.

II. den Ouden.

454.

Cappeilc,{A. G. van) Verzameling van Griekfche Woor
den. Am 11, bij J. II. Stumpe.
228
Chompre, Handwoordenboek der Fabelkunde. Ifte D .
Am It. bij M. Westerman.
,
318
Christelijk Weekblad. N o . 1 en 2 . Breda, bij F. P.
Sterk.
54
Christemeifer, (J. IS.) Kleine Vertellingen, enz. Amft.
bij G. J. A. Beijerinck.
446"
Clarisfe, (J.) Opwekkingsredevoering. Rott. bij j .
y . Baaien.
.
'.
673
C o c k , ( H . ) Oratio. Daventr.
406
Coquerel, ( A . L . C . ) -Biographie facrée. Tom. I et II.
A—K.
Amft. chez les Héritiers II. Gartman.
277
Corftius, (J.) De-ware Vergenoegdheid vooralle men
fchen verkrijgbaar. II Deelen. Gron. bij R. J. Scliierbeek.

'

621

•

Spreuken van J V C . in Christelijke Vertoogen. Gron. bij R. J. Schierbeek.
623
Cost a, (I. da) Dichterlijk Krijgsmuzijk. Amft. bij J.
II. den Ouden.

.

,

197

God met ons. Hymne.

Amft. bij T. II.

den Ouden.

315

Crawft/rd,
(J.) De Indifche Archipel. III Deelen. Haarl.
bij de Wed. A. Loos]es, Pz.
295
D.
Dam

van Isfch,

(E. W. van) Misfolonghi.

T i e l , bij

6'. Campagne , Jr.

536

Dcusfen, (J. IV. II.) Rekenkundige Evenredigheid. Zaltb.
bij J.

Noman.

,

57a

Blik over de Driecenheid.
bij J.

wing.

Noman.

Eene allerbelangrijkfte
Zaltb, bij J. Noman.

Zaltb.
572

Waarfchu572

Heus fen, Q IF. bl.) Met al of niet der DrieëeflheitJ.
Zaltb. bij J. Noman.
57a
Dibbits, (L.) Redevoering over de zaak der Grieken,
enz. Schied. bij G,W. v. Hemsdaal.
689
Döijer, ( i / ) ' H u l d e aan Chryfostotnus. II en lilde St.
Zwolle, bij H. A. Döijer.
321;
Invallende Gedachten. II en lilde St.
Zwolle, bij bl. A. Döijer,
49a
Redevoering over het begraven buiten de
Steden. Zwolle , bij H. A. Döijer.
605
Droz, (jj.) De Grondflagen der Maatfchappij. Leyd.
bij C. C. v. cl. Hoek.
Ö44
Dijk, ( C . M. van) Verhandeling over de plantaardige
én dierlijke Kool. Tweede Druk.
Utr. bij O. J. v.
Paddenburg.
na
Dzondi, (fl\. H.) Verhandeling over Verbrandingen van
allerlei aard, enz. Gron. bij W. IVouters.
632
E.
Eldik,
(C. van) Receptboek voor Genees- en Heelkun
digen. Nijm. bij J'. F. Thieme.
550
Epkema, (JE.) Gysbert Japicx, Friefche Rymlerye, enz.
II Deelen. Ljeauwert, by J. Proost.
67
v.
Woordenboek op deszelfs Gedichten. (Ver
volg op de twee vorige Deelen.) Leeuw, bij J.
Proost.
67
(Tweede Verflag,)
125
Eydman, (\L. J.) Het onwederlegbaar Vraagboekje we,
derlegd. Rott. bij W. Einders.
108
Eyk. (J. P. Spr enger van) De Fakkel. Rott. bij Menfing en y. Westreenen.
273
F.
Filozofifche en Politieke Befchouwing der Jezuiten. Amft.
bij de Gebr. v. Arum.
226
G.
Gedachten , over het Collegium Philofophicum. Leuven,
bij F. Michel.
266
(Merkwaardige) van vermaa*rde Vrouwen. Rott.
bij J. Immer zeel,' J n.
690
Gedenkzuil voor R. Feith. Leeuw, bij G. T. N, Suringar.
220

Geen Verdichtfel. Ilde D. Amft. bij G. J. A. Beije
rinck.
85
Geuns,
( J . van) Drie Gelegenheidsleerredenen , enz.
Amft. bij P. Meijer Warnars.
669
Glatz,
0 . ) Christelijke Overdenkingen en Gebeden,
enz. Dev. bij A. J. y'„ d. Sigtenhorst.
630
Gosfelin , (,;?•) Alphabetifche Naamlijst der Gemeenten ,
enz. Ifte Gedeelte. Amft. bij J. C. v. Keiteren, 2 1 9
Groin,
( G . A- J. Pagenflecher Van) Leerrede. Leyd.
bij C. G. Menzel.
674
Grondbeginfelen der Staatshuishoudkunde.
Dordr. bij
Ji de Vos en Compi
592
Groninger Kermis, (De) Dichtftuk. Gron. bij J. Römelingh.
571
H.
Ilaaek, (P.) Het heilige Leven enz. van den Verlosfen
Amft. bij J. II. den Ouden.
'
373
Ilamilsyeld,
(IV. T. van) Verzameling van Gewijs
den van het Hoog Geregtshof, enz. Ifte St. Delft,
bij de Wed. J. Allart.
ia
Hartmann,
(P. C.) Des Menfchen Geest, in betrekking
tot zitrr Ligcbaam. Leyd.- bij A. en J. Ilonkbop. 3 3 4
Haver Droeze,
(F. J.) Verhandeling over den Kanker.
Utr.' bij J. Altheer.
423
Ileercn, (A. PI. L.) Ideën over de Staatkunde enz. der
Oudheid. Ifte en Ilde D. Ro'tf. bij A. F. II. Smit. 1 7
Hein, (G. H.) Dooprede* Kamp. bij dc Erven A. Valekeincr.
244
Heringa,
Ez. (J.) Kerkelijke Raadvrager en Raadgever.
ILlen D. ifte Sr. Utr. bij J. G. v. Ter.veen, enz. 1 0 7
Hermbfladt ,(S. F.) Algemeene Schets der Technologie.
II Deelen. Amft. bij de Gtbr.y. Arum.
547
Hes, (J. H. de) Genees-regtskundige Verhandeling over
den Kindermoord. Arnh. bij C. A. Thieme.
589
Ileyningen,
(//. van) Beknopt Zamenftel der Christe
lijke Zedeleer.' 's Hag. bij de Wed. J. Allart.
49
Vragen over dezelve, 's Hag. bij
de Wed. J. Allart.
49
.
De gemoedsgefteldheid van David.
Ilde D. 's Hag. bij S. de Visfer'.
329
Hoekftra, (F.) De Gelijkenisfen van Jezus in Gefprek
ken. Haarl. bij de Wed. A. Loos/es, Pz.
524
Hoeven,
(A. des Amorie van der) 'Chryfostomus befchouwd, enz. Delft, bij de Wed. J. Allart.
321
Hooft's (P. C.) Nederlandfche Historiën. Vide tot VIII(te
D. Amft. bij j . v,- d. Hcy en Zoon.
391

Hoven, (F. W. van) Over de zedelijke verbetering der
Misdadigers. Haarl. bij de Wed. A. Loosjcs, Pz. iSt
Hu)eland,
(C. IV.) De geaardheid enz. der Klierziekte.
Rott. bij J, lhndrikfen.
631
Huismans Handboek , voorgefteld in den Vrielchen Stalmeester. Derde Druk.
Sneek, bij F. Holtkamp. 1 6 3
Hulde aan Jezus II. Nachtmaal. In twee Zangen. Edam ,
bij / / . Rolf.
445
Hulde aan Mr. R.. Feith,
enz. Z w o l l e , bij H. A.
Döijer.
'
682
Hunter,
0 . D.) Gedenkichriften eener Gevahgenfchap
onder de Wilden, enz.
Dordr. bij Blusfé en v.
Braam.
475
J*
Jaarboek. (Nieuw Gefchiedkundig) Ifte D . Rott. bij
W. Linden.
'
368
Jaarboekje aan Bevalligheid, enz. gewijd. 1 8 2 6 . Amft.
bij M. Wett er man.
44
• over 1 8 2 6 , uitgegeven op last van Z . M . In
's Hag. ter Landsdrukkerij.
610
James, ( G . L.) Het diep bederf van het menfchelijk
geflacht, enz. Amft. bij J. II. den Ouden.
289
.—.
)L''Anti-Ultramontain.
Breda,
chez F.
P. Sterk.
663
Johnfon,
(J.) De invloed der Keerkrings- luchtftreken
op Europeiche geitellen. Ifte D . Amft. bij C. G.
Sulpke.
• 200
Jong, (A. de) Nagelatene Dichtlievende Uitfpanningen.
Utr. bij Kemink en Zoon.
449
Jonge, (fj. C. de) De Unie van Brusfel des jaars 1 5 7 7 .
's Hag.' bij de Wed. J. Allart. .
64
Jouy, (jE.)De Kluizenaar in Itaiië. III Deelen. Amft. bij
J. C: v. Resteren.
529
——
De Zedekunde op de Staatkunde toegepast.
II Deelen. Gron. bij W. v. Boekeren.
643
K.
Rampen, (IV. G. van) Handboek der Hoogduitfche Letterkunde. II Stukken. Haarl. hï) de Erven F. Bohn. 263
•
——
De Aarde, enz. naar de vatbaarheid der Jeugd ingcrigt. Haarl. bij dc Erven F. Bohn. 308
Gefchiedenis van de Franfche
Heerfchappij in Europa. Vlllfte of laaifcc D. 's He
bij de Wed. J. Allart en Co nip.
511

Kampen, (N. G. van) Gefchiedenis der Kruistogtefl. II
en Hide D . Haar], bij de Erven F. Bohn.
'
655
Kasteel (Het) Rozenlust, of de Familie Reinhart. Gron.
bij J. Oom kens.
86
Kerkhoven,
(T. ƒ . ) Gedichten. II Deelen. Am Ir. bij
M. Westerman.
134
Kirckhoff, ' ( ƒ . li. L. von) Geneeskundige Waarnemingen, enz. Utr. bij J. y. Schoonhoven^
503
Kleyn, (Vrouwe A. Ockerje,
Wed.) De Bijbel eene bron
van Goddelijk Onderwijs. II Deeltjes, 's Hag. .bij de
Wed. J. Allart.
380
Klijn,
( / / . 11.) Nieuwe Gedichten. Ilde Deel. Amft. bij
j . v, d. Iley en Zoon.
355
.—
• Filips van Egmond. Treurfpel. Amft. bij
J. v. d. I/ey eh Zoon.
485
Kok, (C. Sz.) Een woord tot waarfchuwing aan de
verdrukte Kerk. Amft. bij II. Moolenijzcr.
5a
Koning, (/. de) Bijdragen tot de kennis enz. der Kinderpokken. Zaltb. bij j . Noman.
505
Verloskundige Aanmerkingen. Zaltb. bij
J. Noman.
ójj
Konijnenburg,
(J.) De Heilige Schriften des Nieuwen
Verbond?. II Stukken. Amft. bij deGebr. Diedcrichs. 189
Kooien,
(G. van) Feestrede. Dordr. bij Blusfé en v.
Braam.
493
Krijgsftaiid. (De) Rott. bij J. Hendrikfen.
692
Kuyper, i'G.) Het Geloof is uit het gehoor. Haarl. bij
de Wed. A. Loosjes, Pz.
629

Lakonieke. (De) Rott. bij Arbon en Krap.
276
Lavater,
(J. C.) Godvruchtige Spreuken. Utr. bij J.
V. Schoonhoven.
188
Lennep,
(J. yan) Academifche Idyllen. Amft. bij P.
Meijer Warnars.
267
.
Fié'sko. Treurfpel. Amft. bij M. Westerman, enz. ;
401
.
_ De Abydeenfche Verloofde. Amft.
bij P. Meijer Warnars.
598
L e v e n , (Het) de Gevoelens enz. van W. Penn. II Deelen. Amft. bij J. C. Sepp en Zoon.
638
Linden, (J. van der)Vervolg van Proeve over den Heidelb.' Catechismus. Gron. bij W. v. Boekeren.
502
Llorente,
Q. A.) De Pausfen. lite D. Fran, bij G.
Ipma.
5

Logtterh, (H. yan) Poëzij. Ilde D. Dev. bij J. de Lange. 77
Loosjes, (V.) Nieuwe Zedekundige Uitfpanningen. Haarl.
bii de Med. A. Loosjes, Pz.
14-4.
Lulofs,
(Ü. 11.) Vlugtige woorden over Nederlandfche
Taalzuivering, enz. Gron. bij J. Oomkens.
604
M.
Man,
(J. W. E. de) Verhandeling" over de Geboorteas. Arnh. bii D. K. Muller en Comp.
(678
Maria, of het Legaat. Leyd. bij de Wed. D. du S'aar. 87
Manenbroek,
(Ftnna) Onderhoud voor huislëlijke en gezellige Kringen. 11de of laatfte D . Sneëk, bij F.
Iloltkamp.
..
.
3*7
Mesjchaert,
(N.) Leerredenen over het Evangelie van
Johannes. Ifte D. Delft, bij de Wed. J . Allart ën
Roet. bij A. May v. Vollenhoven.
152
.
——.-—-— De zegen van den openbaren Godsdienst.
Rott. bij A. May v. Vbllcnhoyen.
493
Moll, (A.) Gemeenzame Brieven óver het Scheveningcr
Zeebad. Arnh. bij 1). K. Muller en Comp.
295
:
Leerboek der Geregtelijke. Geneeskunde, Ifte
Band. A r n h . bij D. K. Muller en Comp.
385
Mollien,
(.0.) Reis door de Republiek van Columbia.
II Deelen. Dordr. bij Blusje en y. Braam.
427
Montlofier,
(De) Cohlültatieve Memorie. Delft, bij
de Wed. J. Allart.
5^1
More,
(Banna)
Paulus in Karakter ert Beoeféhingsleer
befchouwd. Rott. bij M. Wijt.
195
Morgan , (Lady) Italië en de Italianen. lilde en IVde of
laatfte D. Leeuw, bij Steenbergen y. Goor.
178
—.
_—(Tweede
Verflag).
210
Mulder,
(S. J.)
De vijf Boeken van Mozés.op nieuw
vertaald. Ifte en Ilde Boek. Amft. b'tj J. ..y. Embden
en Zoon.
369
Mulder,
(J.) Overzigt van de voornaamfte Gevallen in
het Ziekënhuis'te Groningen. Amft. bij C. G. Sulpke. 4 ^ 5
Munch,
(E.) Gefchiedenis der Cortes van Spanje. Ifte
D. Haarl." bij de Erven F. Boh'n.
2(fo
Munting,
(W. N.) Bijzonderheden uit de tijden der Hervorming, lldè St. Utr". bij J. G. v. Terveen.
5$$
Murray,
(Lindlèy)
De invloed van den Godsdienst op
hét hart. Fran, bij G.
'ïpma.
45
x

N.
Naberigt.
408
Natorp,
C. L.) Leerboekje vpor Hinderen tot onderwijs in de Zangkunst. Zutph. bij H. C. A. Thie*
me.
.. 4 4 7
Nicolai, (Ct) Over Zelfkennis, Menfchenkènnis enz. It
Deelep. Arnh. bij C. A. thieme.
519
Nieuwenhuis, (G.) Algemeen Woordenboek van Kunften
en Wetenfchappen. Vde D . N — Q . Zutph. bij H. C.
A. Thieme,
168
0.

Oostkamp, Q. A.) De irterkwaardigfte Nederlandfche
Zeereizen. II Deelen. hxatc.Y\\G.J .A.Beijerinck. 490
Orden, (G. yak),Handleiding voor,Verzamelaars van.Nederfc' Historiepenningen , enz. Leyd. bij L. Herdlngh
en Zoon.
.< . •
365
Oudshoff:, (TV.) Handleiding tot het Kerkgezang. Rott.
bij Menfing en v. Westreenen. _
,
568
Over de Bezetenen in het Nieuwe Testament. Leeuw*
bij J. TV. Brouwer enz.
333
Overduin , (J.)
Leere der Scheikunde. Breda, bij F*
F. Sterk.
633
P.
Palm, Q. Hi van der) Bijbel. Vide St. Leyd. bij D.
du Mor Her en Zoon.
229
.
•—»
• Leerrede over Gen. X L I : 5 1 .
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
541
Bijbel voor dè jeugd. XVde
St. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon»
544
Derde Tiental Leerredenen.
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
$73
Pant,. ( D . F« van der) Specimen Med. de Artemifia vuU
gari. Ultra?.,
. -.
637
Pape, (Ci W.) De Stad en het Land van Hèusderi. II
Stukjes, 's Hertogenb. bij H. Palier en Zoon.,
227
Pareau, (J. H.) Disputatio de Mythica facri Codicisln*
terpr. Editio altera. Traj. ad Rhèn. apud J. Altheer.
1
——>-— ( L . G . ) Specimen Acad. Traj. dd Rhen. apud
J. Altheer. ,
3
Patoir, (L.) Proeve eener vrije navolging van den eerften en vierden der Herderszangen van Virgilius. Amft.
bij J' de Grebber.
&6'j
:

%

E0EKBE5CII,

1826.

N O . l6*.

C

C C

Peerlkamp , (P. Hofmanni) Carmen. En : J. E. van Varilen, Hollan.dfche vertaling van hetzelve. Hiarl. bij
d'e Wed. A..Eopsjêt\, Pi.
36
PflilbpteHion, Tijöfthfifé voor de Jeugé» Jaargang 18a4.
Amft. bij A. Vink.
9a
Pïcard,
(L. B.) Dë klürJhtige Avorltürën vari L. Gif*
fard. II Deelen. Rbtt; bij J. hnmerieèl*, Jün. 187
PMmdki
(J: PO tïê Waarheidsvriend. HaarL bij dë
Untd. A. ÏJóbsjts, PS.
aoa
Potgieter, CA.) Waarneming eener Genezing VttrJ Öljebeenbreuken. Leyd. bij FT W. v. Leeuwen.
493
R.
R'dÜngh, t D , dè Vries) DisfrriaVm
GnH,
467
fepa» Politiqtrè He fEurvfe eri i8a3*. Par. et Leipz.
chez Bosfange Frères,
ï2o
Roemer; (J.) Hét vijfde halve Eétiwféest van Leiden's
Hoogefchool. Leyd. bij G. Gi vi di, fïoék-.
348
Koïï (J.
M: l.) L«5rt8dè tfel Inwijding der Lutherfche Kerk. Amft. bij C. Sckahrés.
662
RofefhnJkr,
(Ê.
K.) De Oosterlingen van vröègeri
«in lateren tijd, enz. IVde D . Gron. bij W-. V. Beekeren.
24 a
Ruitenfchild, ( G . ) De loco 1 Ep. Petri I: 3—12. Lugd.
Bkï. npbd H . W. Haxenberg^ Jtin.
£4*
Rfswtjk, ( G , J. van) Kerkelijke Re^votririgen-. Atflft.
tiij È'. MèifSt- Wttrrsars.
493
%

Satgmz, (J. B.) Dwalingen en VoöröoTdëeieH. Leeuw,
bii Steenbergen v. Q'oW.
87
StttiM\
C A.) Öe Protestant «hdè RèothSch - Ka*fholijke, enz. Haarl. bij de Erven F. Bdhh.
üa^
Satttb T/o'm'ingo, Vid hedefidaagscn kórfte. Leeuw. bij
•H. C. ScheMerg.
80
Safrazfn, (A. de) Êardöuc. Gron. btj W: 'Zuiden». fj*3
Scfkfer, (J.} 'Mtnofft OvteVzigt van het Gtnootïcltep
van Jezus. Delft , bij de Wed. J. Allart.
244
ScheWka, 'O ) tffcfchSA- tn Sïaatkuridi* Mengelwerk,
llldep D . i - 3 d e St. en IVden D . ifte St. l!hr. bij
y. 'G. 'v. TèrVeèh.
$7
bëtrrTrtJ^rrg tti otf<fcf$mg flet 'onoverwinnelijke Vloot. Haarl. bij V. LWjef.
Ï65

Sc^ilcto^ijker fTJe) Wt *SB« gifl&re!i«
Ani/i. tyj
R. J. Berntrop. •
188
ti&WWFa
(F ) $)e joagfte B a g , Qfatpr^p. ^rnft. bij
G. Fortielje.
666
Scoff, (If,)
Het Kasteel KenüjYWk
m Ppe]^.
4ra.ft. ;bjj 4fe Qcbf,
fiiederjchs.
81
——
*-— Guy Mannering , of de Sterrewig&faejpar.
II #e#l&n. Groo, bjj / ^ J Wouters,
%z
JJet haft van .IVfiijl
JSje £n }J^e D .
Gfpn, bjj We <v» Bpekerm*
^3
Hide D .
488
- r - T ^ - m - r De Oudheidskenner,, Jftg n fJ^Je J).
GflW.
bij
V' Bakeren.
84
—
. Hide D.
489
St. Ronans - Bron. Ifte en Ilde D . Haarl.
bij de Erven F. Bohn.
185
Redgauntief. Ill Deelen. Gron. bij IF. v.
Boekcreri.
.489
Robbert Roodhaar. I l l Deejep. Gron. bij
W. v. Boekeren.
£33
Vertellingen van de Kruisvaarders: ffte en
Ilde D . De Verloofde. Gron. bij ff. Boteren.
534
Levens van de RomanlchrijVers, Ifte en. Hele
D . Gron. bij W. v. Boekeren.
612
De Bruicj yan Larnmermoor. ïflse & . Gron,
bij W. V. Boekerón.
685
— - ' — : — De Zeeroover.Deeleru Leeuw, bü
Steenbergen v. Goor.
'
*
$87
Segur, (Grave de) .gefchiedenis van JVapot'eort en hejr,
groote Leger. JHde D . Rott. bi; J. immcr$cei
Jun.
s
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Sieber, (F. 'JF.)Reis naar bet Eiland Kreta in den Griekfchen Archipel. H Deelen. Haarl. bij fa Erven F
Bohn.
112
Sifflé,, (A, F.) Gedichten. Middelb. bij dc Gebr. Abrahams.
309
Snatich, ( D . ) Revue explicative de la langue-Neerlandaife. No. Iet II. Bruxelles,chez Weislenbruch. 607
Stilling, (H. Jung) Het Heimwee. Ilde D . Amft. bij J.
C. Sepp en Zoon.
395
1 a TK—»«w T.ooiieelen uit het Rijk der Geesten.
Deelen. Tweede Druk. Amft. bij J. C. Sepp'en Z,qon. 398
Stratingh j ( S . ) Oratio. Gron, APUD].
Uotmkeris.' ,1.0
•
— Redevoering ter nagedachtenis van J. A.
Uilkeus. Gron. bij J. Oowkeus,
224
C c c 2
f

Strausz ,(F.) Zevental Leerredenen. Amft. bij M. Westerman.
453
Studenten-Almanak. 1 8 2 6 . Leyd. bij L. Herdingh en
Zoon.
14_ 1
Stukken (De merkwaardigfte) uit de oudfte Archieven van
Amfterdam. Tweede Druk. Amft. bij Pieper en Ipenbuur.
'„
•
•.
Swarts, (D.) Overwegingen, betrekkelijk den Rhijn ,
enz. 's Hag. en Amft. bij de Gebr. v. Cleef.'
399
Swaying, (J. G.) Roomfche Feest- en Heilige dagen.
Dordr. bij Blus f6 en v. Braam.
558
Swinderen, (T. var>) Het 25 jarig beftaan van het Natuur- en Scheikundig Genootfchap. Gron. bij J. Qotnkens.
591
5 I J

TTafereel (Historisph) van den Watersnood in Febr. 18.2S,
Amft. bij Schalekamp en v. d. Grampel.
436'
Tafereelen uit de tijden der Kruistogten. Ilde D, Fraa,
bij G. Tpma.
74
• lilde of laatfte D.
35.9
Tarnow, (Fanny) Het goede Vrouwenhart. Leyd. bij
Bapk en Comp.
143
Ten Hoet, Jz'. (C.) Het Geldersch Lustoord, enz. Nijm.
bij de Wed. J, C. Ifieweg en Zoon.
308.
Theagenes en Chariclèa. ÏI Deelen. Amft. bij P, Meyer
Warnars.
560
Thelwall, (A. S.) Gedenkt uwer Voorgangeren. Amft.
bij J. H. den Ouden.
104
Thomasfen aThuesfink,
(E.. J.) Verhandeling over de
Kinderpokken. Gron. bij W. Wouters^.
382
Titftngh, (/.) Bijzonderheden over japan. Ilde D . ' s Hag.
bij de Wed. J. Allart.
' 385
Tittmann, (J., A. H.) Over den invloed van het Christendom, 's Hag. bij de Wed. J. Allart.
377
V.

Verenet, ( L . F . ) Un Jour en Suisfe, etc. Amjl. ches
Dufbur.
•
. . . . . . .
Verhandeling over de voortreffelijkheid der Christelijke
Zedeleer. Harl. bij M. V. d. Plaats.
409
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Holl. Maatfeh.

der Wetenfchappen te Haarlem. Xllde D . Haarl. bij Ót
Wed. A. Loos/es, Pz.
159
XlIIde D .
246
.
XlVde 1).
295
van het Bataviaaseh Genootfchap van Kunften en Wetepfcbappen. IXde D . Batavia, ter Landsdrukkerij.
••
251
Verheyk, ( H . ) Eutropii Breviarium Hifi.
Romanae.
Lugd. Bat. apud S.' et J.' Luchtmails.
352
Verzameling van Stukken, rakende het Winfumer en
Schaphaifter Zijlvest. Grqn. bij W. v. Boekeren,. 448
Vïnke, {H. E.) Twee Leerredenen. Alktri. bij J. A.
v. Harencarfpel.
493
Visfcher., ( X . G.) Over het Herftel enz. der NederlandIche Taal. Brusfel, bij Brest v. Kempen.
34
Fis/er, (ƒƒ. W. C. A.) De vorming der Jeugd. Amft.
bij A Meijer Warnars.
142
Voor Vrienden van Stilling.
Gron. bij W. v. Boekeren.
316
Vooringenomenheid en Vooroordeel. Amfl:. bij J. C
v. Resteren.
615
Voorlezing over het gebruik van Geloofsbejijdenisfen,
enz. 's Hertogenb. bij H. Palier en Zoon.
463
Vorstman, (Vader èn Zoon.) Verhandeling over den
Kanker. Utr. bij J. Altheer.
443
W.
Wat zal er toch van Europa worden ? Amft. bij J. C.
v. Ketteren.
12a
Weickert, (M. j. R.) Verheffingen over de Wereld,
enz. Gron. bij W. Zuidema.
330
Weiland eh G. N. Landrè', (P.j Woordenboek der Nederduitfche Synonimen. Ilden D. ifte St. D-—G. 's Hag.
bij de Wed. f. Allart en Comp.
481
Werken der Hollandfche Maatfchappij van fraaije Kunften
en Wetenfchappen. Vide D . Leyd. bij D. du Mortier
en Zoon.
'
' •'
595
Weytingh , ( H . ) Histofia Graecorum et Romanorum
Literaria.
Editio fecunda.
Delphis Bat. apud Vid.
J. Allart.
393
Wichers, ( H . E . ) Disfertatio.
Gron.
407Wildcboer, (E.) Het godsdienftig en zedelijk Karakter
van J. C . Oude Pekela , bij J. H. Neelmeijer.
29,1
Winter, (ff_. E.) Kerkelijke Redevoering. Gron. bij
J. Öomkens.
493
Woord (Een gewigtig) aan Nederlands V o l k , e n z . Amft.
bij J. tl. den Ouden.
674
4

1

WWMra 0eifl> rft jfeec km,

en*, Gxpn,

J.

Sfhierbeek.
674
Worth, (J. F. Xavier) Cours préparatoire i F&ude de
fa Littérature Hollandaife. j£jège cjiez P, J , Collardjp,,
i?i>
ƒ . O, geen, (fff) Leerredenen over Rojm, JX—XI.
Ude of laatfte D. 's Hag. bij S. de VUfer.
51
t

Z.
JZmmrm^$»
^r.w»3XJe Aa^de en h#re Bewoners. X V , XVI, en XVIIde I), Haarl. bg de Erven

jp.' Bohn.
#53
ZffiMte»
D# Vlugteling op het Jura • geber&te,.
Haarl. bij de Wed. J. Ltysjes, P&,
569
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erdediging van bet Vaderlandsch Schoolwezen en
VVolkskarakter
tegen de aananding eens Vreetndelings .

Door B . VAN WILLES, Leeraar der Hervormde Gerncente to Lekkerkerk.
Bl . i
Biidrage ter bevestiging van bet nut der Tempons bij v66r •
kowende Placenta . Door PH . HEYLIGERS, Med. Doct.
en Prof. to Utrecht .
ii
Be!chriiving van den thans ondernomenen Weg onder
den Teems bij Londen . (Let a
Moelichtende Afbeelding .)
i8
Reis van &n pond I(atnen .
23
Bet gevoelen van Mevrou~
*gens den
Ondergang der %vereld .
g
26
Bezoek van KLOPSTOCK bij Mevrouw DE GENLIS .
28
Verregaande IJdelheid van Mevrogw DE oE1vLIS, bij hare
onnuoeting van Dr . CALL .
9.9
lets, rakende her Christeljk 11Ia?rift .
30
Verge1i trend,- Opgave de Uitgebreidheid enz . van drie
groote Riit:en .
33
l--lot Getal ,, r tegenwoordig beflaande Joden.
33
Veriehr+!.lccti_ik Uiceinde van Sir CHARLES DIAC-CAttTHY
bij de 1lshant nen .
33
Opwekking can Nederland, ten b1boeve der Grieken,
die voor httnne Onafhankeliikheid ftrijden . Door A . VAN
IEP HOOP, J UN . to Rotterdam . Dichtfiuk .
34
Ilet Nicuwe Jaar . Daor II . VAN LOGHEM, to Deventer . Dichtfluk.
38
lets over Alevrouw CATALANI.
45
flrb ideui , een Gaauwdiefs- kunstterm, .
47
De Adeltrots door de Scheikunde befchaamd .
48
Vergelijking van ARATOS van &cyon en Prins wILLrnt 1 .
49.
Biidrage ter bevestiging van bet n
pony bij vbbrkomende
ta . (hervolg v
)
64
Over de in
olilreken gevondene bode Sneeuw . 72
Bcknopt V
die, hoewel in,
ag ointrent drie
andere flreken to liuis behoorende, alhier getiehoten
Door A . II . VAN I?I:A DOWN n1ESCH, to Ley •
73
Londen bij nacht .
3`~-

Vow,

I N H O U
fangfchikking der Vrouwen

D.

naar het Stelfel van

LIIQ-

86
lets over bet Kinderwezen to Paris .
891
Parijfehe Kwakzalvers .
91
Ligenhandtge Brief van MOZART , over zijne manier van
werken .
92
Aan * * * . Naar DE LAnMARTINE . Door j . MOULIN, to
Kampen .
94
Luimige Weigering van auME .
95
De Fran/ehe Geleerde ter Audientie . Anekdoten . 95
De Wandeling v66r het Ontbij_r .
95
Goede Raad aan eenen liardlooper . pPuntdiciten.
96
Aan eenen Schrijver .
96
Proeve over het Initinkt of de Kunstdrift der Dieren .
Door j . VAN DER HOEVEN, M. D . to Rotterdam . 97
Bijdrage ter bevestigg van het nut der Tempons bij v66rkomende Placental. (Vervolg en Plot van bl . 72 .) 114
Kort VerQM van bet beweegbaar Panorama, voorftellende de verve
van 1giers, federt eenigen tijd op
het Leidfche PIetn to Amflerdam zijnde to zien geweest.
124
Nog jets over het Kinderwezen to Parijs .
128
De weg van Namen near Dinant. Door w, 11. WARN-,
sINCK, BZ.
130
hllnnarii van BONAPARTE in £gypte .
13.5
Snuggerheid der Egyptenaren .
139
Inkomften der Spaanfche Geestelijkheid .
139
De Kunst, om zich in zijnen Post of Ambt onwrikbaar
ftaande to houden,
139
14 .1
Treurige Waarheid Brief eens FranfcheA:Direeteurs van Policie .
141
141
De gearresteerde Doode .
Perfoonsbefchrijving van WALTER SCOTT .
141
Onbedachte Uitval .
142
De Winter . Door L . VAN DEN BROEK, to Rotterdam.
Dichtflukj e .
142
PYGMALION . Puntdicht .
144
Len bilk op de Engelfche Gefchiedenis , ten tijde van iAREL I en CRO1SIVVWL, ter vergelijking met de Franfche
145
Omwenteling. Mr N . SWART .
I-let Leven en- tie Wandelingen van Meester r1AARTEN
162
VROEG. -- XVII . Eon Droom .
Befchrijving en Afbeelding van eenen bew'eegbaren Bakkerstrog, bijzonder gelchikt tot kneding van brooddeeg,
waarbij het treden met de voeten vermeden, en bovendien bet decg beter bcwerkt wordt ; uitgevonden en
vervaardigd door KLAAS RUELOFS WECES, to Iiooge170
zand.
NIEUS.
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D.

Anel ;doten uit de 1\Iiddeleeuwen . -- De f oden in de viii.
de N cow to Rome . liming TUEODOIUK . JUsTINIANUS,
TiIEODOP.A, eh hare Vriendin .
174
lets , aangaande Luilc en deszelfs omtrek . Door w . H .
WARNSINCIC , B Z .
183
Een drietal Biizonderheden, wegens den Franfchcra Veldtogt in Rcslaml, verhaald dour den Graaf DI; I.EAUVOLLIER , als Oogcc ui c .
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VERDEDIGING VAN HET VADERLANDSCII S,CHOOLWEZEN
EN VOLKSKARAKTER TEGEN DE AANRANDING EENS

Miju Heer !

VREEMDELINGS .

Anil den Redakteur der Paderlandfche Letteroefeningen .
filet nevensgaande ftukje beb ik onlangs voorgelezen bij de
A`fdeeling Hardinxveld der Maatfchappij : Tot Nut van 't 41.
gemeen . Op verzoek der meeste leden , bied ik u hetzelve
ijdfchrift . rilleen de zucht ,
aan , ter plaatfing in uw geacU
om onze Natie van de aangewreven blaam to zuiveren, doer
inij , voor dir vlugtig opitel , die ont 'cheiding verzoeken,
welke bet ftukje zelf Inisfchien niet agent . (*)Met achting
blijf ik,
117ijn leer!
Lekkerkerk ,
Uw diensty. Dienaar ,
D. VAN WILLES .
den 3 Oct . 1825 .
(*) Dit is geenszius bet gevoelen van den Redacteur, die den Eerw
Schriiver wcl nit naam zijner Lezeren durfc bedanken voor die manne ;jk
en vaderlandli~:Yeeu }ieit, dac hemzelve>t •tiet min, dan ooze Natie, vereert .

H

et verweht in sons ccn unaaage :aaam gevoel,ookdan,
xannctx diepe onkunde onze welmeenende pogingen lass
tort . Gefchiedt zulks luide en openlijk, dan moot men
wel of geheel onverfchillig, of van gevoel ontbloot wezen , indien men kan zwijgen, of onwillig blijft den
onredelijken lasteraar den mond to floppen . Hot is zoo,
onze Maatlchappij , welke, tot nut van hot algemeen ,
zoo veel heeft bijgebragt ter verbetering van het lager onderwijs , en wclke no- -cone poging onbeproefd laat ,
die , oordeelkundig in hot work gel'eld, op rijpe vruchten cenige hoop geeft, is boven den taster van den Buitenlander verre verheven ; doch zij luistert echter naar
denzelven, maar om met daden to antwoorden . Mij was
hot onmogelijk , to zwijgen bij de honende taal eens vreem .
delings, die ons Schoolwezen en Volkskarakter beide roeReloos durft aanranden .
DIENGELW . 18 :,6 . NO . I .
A.
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Eon Recenfent, ip di 7ahrkuchct tier Thiolagde and
theologifcher Nachrichten, von Dr. F . H . C . S C H WAR Z,
ZITarz 1825 , S. gig, 220 , voert aldaar deze taal : , Of,
,, voor her overige , Volksfcholen meer bloeijen, en der„ zelver eindoogmerk, volksbefchaving en volksveredeling,
„ zekerder bereiken, indien zij, zoo als in Holland, on„ der hot opzigt van wereldlijken , of, zoo als bijna over„ al plaats heeft, onder dat van geestelijken ftaan ? Met
„ doze vraag heeft zich de Schrijver niet ingelaten ; of» fchoon zij wel verdiende naauwkeurig onderzochr to
• worden . a4 priori behoeft bet naauwelijks eenig be„ wijs , dat inrigtingen, van welke de eene (de kerk) de
„ moeder -der andere (de fchool) is ; van welke de eene do
• andere niet misfen kan , ter bereiking van beider be .
„ ffemming ; van welke de eene aan de andere den ze„ kerften fleun en de veiligffe befcherming verleent bij
)I gevaren, met welke beide hebben to kampen ; welke
„ beide door God en den aard der zaak op bet naauwffe
„ zijn vereenigd , -- dat zulke inrigtingen niet van elkan„ der kunnen gefcheiden worden , zonder dat beide, maar
• ieder op eene bijzondere wijze , of to niet gain , of
„ bet voorgeftelde doel geheel en al misfen . En a poste .
„ riori is bet ten minf'e waardig opgemerkt to worden ,
• dat een der jongffe Reisbefchrijvers, die den toelland
„ en de behandeling der ongelukkige Negers naauwkeu„ rig heeft gadegeflagen, dit als refultaat van zijn on„ derzoek opgeeft : Doze ongelukkige fchepfels worden
„ bet menfchelijkst behandeld door de ~ngeljrchen, reeds
„ harder door de Franfchen, gruwzaam door de Span,, jaards en Portugezen, maar met echte barbaarschheid
„ en de uitgemaaktfte onnienfchelijkheid door de Hollan .
„ ders. Dat ieder yolk zijn eigen karakter heeft, zal
„ niemand ontkennen ; dat op bet volkskarakter bet eer,, . ffe onderwijs in de fchool een' veelvermogenden invloed,
heefc , even min ; maar dat de mensch , indien hij
„ mensch zijn en blijven moot, niet enkel tot een ftaat„ kundig doel moet worden afgerigt, zal wel van alles
„ hot minst worden geloochend ."-Dusverre de Recenfent .

e A~! O :vS SCHO3LWEZEN EN VOLKSKARAKTER .
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Ik acht het voor oils overbodig, opzettelijk en uitvoerig do voordeelen aan to w jzen , welke hot verbeterd on.
derwijs in onze fcholen heeft aangebragt . De edelf'e plan •
ten en vruchten groeijen langzaam . Het nagellacht zapl
meer , dan wij dit thans kunnen , op die verbetering van
het lager onderwijs dankbaar en vrolijk het oog blijven
vestigen . N-1ii is hot thans genocg, den fmaad of to weren , met welken de vreemdeling ons fchoolwezen heeft
aangevallen . De fchool moge uit de kerk haren oorfproup
hebben ontleend, zij kan zonder geestelijk beheer wel beNan . Ilet Tooncel heed met de fchool dezelfde afkomst
gemeen . \Vat nut zal het geven , ook dit aan het beftuur
der Geestelijkheid to onderwerpen ? \Vaarfchijnlijk hetzelfde , dat men thans in Tra ;akr" inoogst ; dat men ,
namelijk, zulke aukken verbiedt
tooncele to voeren,
door welke de ichaapsklcederen worden opgeligt en de
griipende wolvcn ontmaskerd .
Zedelijke opvoeding van menfchen, van welk yolk ook,
is het docl van het ondcrwijs in fchool en kerk . Dit onderwijs han"'t Diet of van fchoolmuren of kerkwanden .
Dit onder+ :, v'L. Is ; c : . ° ;-ao ;ionolic voor fchoolmecsters of
voor ge sreliil . n . Neen , het is cen onvervreemdbaar eigendom voor aiwat mensch beet en wil zijn . Het oor•
uICCi van den vreemdeling over onze fcholen is even bekrompen als dat van con oud eenvoudig, maar welmeenend vrouwtjc, dat de kerk in groot gevaar befchouwde,
omdat zij van den fl:aat gefcheiden was . Zij hebben elkander Diet verlaten , de fchool zoo min de kerk , als de
kerk den flaat, om elkandcr vijandig to bevechten, maar
omdat beide clerk genoeg waren, om op eigenc beenen
to fiaan , en met eigene krachten , Tangs verfchillende wegen, tot hctzelfde doel to komen .
Geen enkele thud moot or zijn in de maatfchappij , die,
bij uitlluiting der auderen , met de vorming en zedelijke
opvoeding van het aankomend geflacht belast is, of men
loopt gevaar, dat bij de minfte verbastering allesontaardt,
en dat onkunde en domheid , als zegenende Godheden ,
ten troone gevoerd worden . Onze fcholen. , aan geesteA
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lijken als zoodanig niet onderworpen , verwijderen zicli
geenszins daarom van Godsdienst en goede zeden ; want
zij vreezen toch ook bet opzigt der geestelijken niet . In
ons land, waar niemand' door de H . Inquifitie gedwongen
wordt, God tegen elgene overtuiging to eeren en to dieDen, waar niemand de magt heeft , om door zwaard of
kerker eene geveinsde eenheid van geloof voort to planten ; in ons land , waar ieder , met opzigt tot den Godsdienst, zijn geweten volgt en geene menfchelijke willekeur
ducht, mag noch de kerk, noch eenig kerkgenootfchap
alleen bet regt hebben , om de jeugd to onderwijzen en
to vormen . Bij al bet verfchil in den vorm, kan er eenflemmigheid heerfchen in de opvoeding der jeugd, wits
onderwijzers en opzieners , uit elken (land, van elke ge .
zindheid gekozen, hot zedelijk oogmerk van hun ambt
nooit uit bet oog verliezen . Waar men bet goddelijke,
de zedelijkheid, op prijs flelt, daar zal bet menfchelijke
van den leervorm geene fchade aanbrengen .
Dit alles is niet herfenfchimmig . De gefchiedenis van
andere volken moge bier getuigen . Vestigt bet oog op
die landen, waar zich de Geestelijkheid bet onderwijs der
jeugd aanmatigt . Daar wordt de mensch minder voor God
en goede zeden gevormd , dan wel voor ke rk en geestelijken. Daar blijft de Geestelijkheid zelve op den laagflen
trap van zedelijke befchaving flaan ; en , daar zij onnnogelijk kan dulden, dat iemand haar boven bet hoofd klimt,
wordt elk helder licht uitgtdoofd, of met den domper
bedreigd, worden de fcholen voor het getneen toegemu urd ,
moot de beter onderrigte jeugd, gelijk thans in Spanje,
volgens wetten, bet geleerde leeren vergrten, en wordt,
zoo als thans in Frankrjk, met de grootfleonbefchaamdl:eid openlijk gepredikt : Hot is tot grondige geleerdheid
yol/lrekt noodig, blinde gehoorzaamheid to bew1 zen aan
de Vaderen des geloofs . \Vat zal Whet gevolg zijn, als zulke Vaderen den meester fpelen ?
Zedelijike vorming, door welke men niet bloot een goed
burger , maar ook een goed mensch wordt , verwacht van
menfchelijke meeningen het • nieeste voordeel niet . Zij
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vrcest ook geenszins voor Karen val , om iat er geene Vaderen des geloofs zijn , die ais vrienden Reeds naderen ,
maar om als vijandcn de vonk der Godheid in het menfcllclijk hart flit to dooven . Hiervoor zorge flechts de onderwijzer der jeugd , dat hij die zedelijkheid , welker bron
de vrceze van God is , niet tegenwerke,maar bevordere,
door u .iderrigt en voorbecid . Want men is niet ontflage van God en goede zeden, al is men vrij van elk gee ;"telijk
beheer. Ook is de ichool geenszins daarom aaii zich7 jve
overgelaten, om to vriier de beginfels to verwoestf' i1 die,
in cie fchool zoo wel als in de kerk , boven alles moeten
geldcn .
Gun rozeflruik is begeerliik aie in den bloeitijd noch bloemen heeft, nosh icnop vertoont . Zoo kan
onmugelijk ook de fchool ' .ten wensch der Nederlanders
bevredigen, wani; ;:cTI zij woelt, on in fchijn het opzigt
van geestelijkk en geheel to ontvlieden, maar om heimelijk
de zedelijk ~ verpligting to ontduiken , aan welke de onderwijzcr zoo wel als de jeugd altijd onderworpen blijfr .
l ;eene fraaije boekjcs kunnen immer het nadeel herflellen,
hetwelk de onderwijzer flicht , die niet, door voorbeeld
en onderrigt, der jeugd nadrukkelijk en gedurig inprent,
dat zij Ncderlanders, maar nog meer, dat zij menfchen,
da : zij zedelijke fchepfelen ziin, en altijd moeten blijven .
Waar de jeugd op deze wijze onderwezen wordt, daar
zal do Taster van den vreemdeling zoo niet zwijgen, dan
ten minflc alleen gehoor vlnden bij verbijsterden in het
verfland, bij verblinden door eigenwaan , bij ontzenuwden
van kracht, bij Haven der zedeloosheid . Door zoodanig
cen onderwijs wordt nooit zulk een volkskarakter gevormd,
dat zich in onmenfchelijkheid verlustigt, of zich in woeste wrecdhcid bet liefst openbaarr . Waar men God vreest
en goede zeden voorlaat, daar blijfook de Neger een
mensch .
Bet zijn de verbijsterden in bet verfland , die
dezc ongclukkigen , als vermeende afflammelihgen van
C H A ii, vervloeken, en hun bet merk van flaaf onuitwischbaar op het voorhoofd willen branden . Bet zijn de
verbijsterden in bet verfland, die, met zichzelven alleen
ingenomen , aan het anders door hen verfoeide Materia .
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den vrijbrief bedriegclijk ontfelen, om hutine zwarte natuurgenooten aan eeuwige ketenen der hardfle flavernij, met echte barbaarschheid en de meestmogelijke
ontmenschtheid, vast to klinken . Doch in ons vaderland
zijn deze verbijsterden juist dezulken, die elk licht met
den damper bedreigen, die ieder onderwijs aan menfchelij`j.e en kerkelijke meeningen willen binden, die de geheele opvDeding der jeugd niet aan Goddeliike, maar aan menfch, lijke reg,zinnigheid met geweld pogen to onderwer .
pen . Deze verbiisterden verkiaren's menfchen zedelijkheid
voor contr,:bcmde, en voeren tegen dezelve een' gefladigen,, maar magtC :'.oxen oorlog . Doch voor ons blijft zedelijkheid, bij de opvoejipg van den jeugdigen mensch,
cen dierbaar kleinood .
Ieder yolk heeft zijt2 eigen karakiCr . Het eerfle onderwijs in de fcholen heeft op hetzelve een' veclvermogenden
invloed . Alwie deze waarheid loochent, is poor geene
overtuiging vatbaar. Maar even min is hij voor o :'ertuiging vatbaar, die bet karakter der Nederlanders afi'chiidert als onmenfchelijk en wreed, en die de vorming van
dat karakter aan bet onderwijs in onze fcholen toefchrijft .
Geen volk wil ik beoordeelen naar bet gedrag en karakter van hen , die hun vaderland hebben verlaten . Maar
billijk eisch ik ook , dat men den Nederlander refit late
wedervaren ; dat men hem nict gelijk flelle met zulken, die
de zeden van bun yolk reeds bier hebben verloochend,
en in Oost of West den naam van Nederlander all een door
de plaats hunner geboorte kunnen handhaven . Geliik el
ke plant in eigen grond bet weligfle tiert en ras ontaardr,
al wordt zij in vetter grond op vreemden bodem overgeplant, zoo is ook ieder yolk onder eigen dak, bij eigene
haard{leden, bet grootfle en voortreffeliiklle .
I-let is wel mogelijk, dat er uitwendige omflandigheden
beflaan , door welke de Engelfchen en de andere genoemde
volkeil minder hard de flaven behandelen , dan de flavenopziener nit Holland afkomflig . Maar in ons land, waar
niemand, bij de minfl:e vlijt, om brood fchreeuwt ; waar
geene vervolging,_burgerlijk of . kerkelljk, het betere duel
lisme
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in ballingfcliap doet omdolen ; waar meestal zij uitlandig
worden , wier bekend karakter hen gehaat, wier ontzenuwde kracht hen wreed maakt , en wier verkwisting hen
fleeds aanport , om zich , door bet zweet en bloed van
ongelukkigen, meerder voediel voor hunne hebzucht en
fpilziekte to verfchaffen , - in ons land , waar bet fpreekwoord geldt : Oost, 11'est, thuis best ; blijft ook bet beste
deel van bet yolk thuis, even als zich, bij bet wannen,
bet gevulde koren hat minfle verwijdert . Iletgeen in bei,
de gevallcn het verfle vliegt, is - als er geen florin
woedt - kaf.
In Xederland moot men den Nedcrlandcr gadeflaan .
Daar ontdekt men geene wreedheid, maar menfchelijkheid
zonder vertooning . \Vat een mensr_h is , moeten ons zijne buisgenooten zeggen . Die alleen voor vreemden vriendelijk, voor de zijnen norsch en tltrursch is , kan ligtelijlc
lof behalen , en de huisgenooten ontvangen gemakkelijlc
de fchuld van al bet onaangename, dat mogt voorvallen .
Zulk een mensch is, in mi.'n oog, niets, die, betgeen
bij voor anderen als van zelve is , voor de zijnen niet
poogt to wczen . Eveneens is mijn oordeel over volken ,
die allcen hr.itcn, t ;ict in hun land den meesten roem in .
ooytlkn . Die thuis goed is , is goed van harte . Die allecn buitenshnis goad is, is alles in fchijn en door dwang,
van welken dwaug hij thuis gel.omen zich fpoedig ontflaat,
naarmate bet hem meerdere moeite heeft gekost, voor
vreemdcn datgene to zijn, wat hij voor de zijnen altijd
moest wezen . Het gaat zulken menfchen als het veranderlijke weder ; op zonnetch1jn volgt to zwaarder bui,
naarmate de zon flerker heeft gefchenen . Eveneens is het
gelegen met volken . Die den roem hebben buitenslands,
verdienen denzclven flier altijd in hun vaderland .
Niets wil ik afdingen op het lofFelijke, dat den Engel.
fchen en den overigen volken door dien'Recenfent wordt
toege[chreven . Maar ik durf hem toch ten opzigte van
ons vaderland wel vragen : Waar fchreeuwt in Nederland
zoo luid do nood om brood, als in lerland ? lVaar vermoordt man, zoo als in Frankri?k, honderden der beste
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burgers, omdat zij hun geweten alleen aan God en niet
aan menfchen willen onderwerpen ? WVaar beloont men ,
zoo als in Spanje, de verdienften aan Vorst en vaderland
met gal- en ftrop ? Zoek vrij, waar gij ook wilt, in Nederland vergeeft en vergeet men hetgeen her yolk verdeelen kon . Geene ijdele klanken, maar daden drukken op
doze leus her zegel . In Nederland draalt men nooit met
huip to verleenen , tot dat her geroep der ongelukkigen
tot aller oor is doorgedrongen . Hoe hoog ook ergens in
ons gezegend vaderland de nood klimme , nooit wordt
bier gehoord bet angftig noodgefchrei cener tot bet uiterfle gebragte wanhoop . Elke ramp, welke eenig gedeelte
van Nedcrland treft, wordt befchouwd als een gemeenfchappelijk kwaad, ter leniging van hetwelk alien , zoo wel
klein als groot,. bet hunne gaarne bijdragen, minder als
gene ongehoudene gift , dan wel als eene verfchuldigde
(chatting . Her kind zelf geeft van zijne fpaarpenningen .
Nederland geeft dubbel, door fpoedig to geven -. Zie Parijs , na den brand van Salins , zoo karig bij her ongeluk
van volksgenooten , zoo buitenfporig verkwistend voor
cigen genot . Zie daarentegen 11mferdam , ja bet kleinfle
viek in Nederland, bij den jongilen watersnood . Voor
zichzelven zuinig, is men bier voor bet ongeluk van anderen mild . Dit reeds is voldoende, om den Taster to befchamen, met welken de vreemdeling den Nederlander
hoont, omdat hij hem niet kent . Geen parkementen adeldom heeft bier waarde , zonder edelheid van ziel . Eene
verheffng, welke uit de duisterheid der middeleeuwen af.
komftig is , flrekt bier tot fchande, indien de domheid en
laagheid dier tijden nog daaraan kleeft . Een ordeslint zonder verdienfte is bier kinderfpeelgoed . Niet war men op,
maar war men under den rok draagt, komt bij Ncderlanders in aanmerking. Her gemeenfchappelijk vaderland vordert en ontvangt aller medewerking. Hij alleen is niets,
die aan dat vaderland geen werkzaatn deel neenit .
Opregtheid, goede trouw, eeriijkheid, menschlievend
heid, godsvrucht, zedelijkheid kenmerken nog den echten
Nederlander . Deze deugden laten zich niet uittrompettun .
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Zij zijn deugden , die men kan miskennen , over bet hoofd
zien, ongchoord en ongezien veroordeelen ; want zij zijn
deugden niet van zwervers , maar alleen van hen , die bun
geluk in huisfelijkheid zoeken en vinden . Dit karakter is
eigendommelijk aan ons yolk . Onze gefchiedenis en de
lotgevallen van ons vaderland hebben ons geleerd, dat in
Ncderland alleen zuik cen yolk kan blijven wonen .
Dit
wordt der jeugd ingeprent . Zoo wordt ons volkskarakter
gevormd .
Laat oordeelen, die buiten zijn , zoo en wat zij willen .
Die zijne achting bier niet verbeurt , en ook in den huisfelijken kring voor huisgenooten en vaderland datgene is,
op hetwelk beiden aantpraak behouden, then kan de laster
van den Buitenlander niet deren . leder land heeft voor
deszelfs bewoners ten min(te jets gedaan . De Nederlanders deden alies, met Gods pulp, voor zichzelven . Hun
laag en moerasfig land werd , hetgeen bet is , door hunne
vlijt . Telkens door form en watervloed bedreigd of
geteisterd, ziet 11'cderland op God, die bet befchermen,
en op zijne inwoners zonder onderfcheid, wier vereenigde po ingen bet voor vernieling bewaren moeten . Alter
zorg wordt vereischt, om bet in ftand to houden . Juist
deze geiteldihcid des lands vereenigt alle Nederlanders in
do nzcifden kring , tot behoud van bet lieve vaderland .
D c gelukkig wil zijn in Nederland, kweeke het geluk
in zichzelven aan ; hij make anderen rondom zich verheugd en tevreden ; h ;:i zreke nict in Oost of West to worden, wat hij thuis kan zijn en blijven ; met ddn woord,
hij zij in den volf'en zin - mensch ! Dat hij mensch is ,
en blijven moet, words den Nederlander duidelijk en bij
herhaling geleerd, en , hetgeen meer zegt, wordt hem
niet to vergeefs geleerd . Wij zijn fiat blind, bij de gebreken en ondeugden der Nederlanders ; maar wij hebben oogen , ook voor hunne deugden , en fluiten voor
den faster de ooren . Dat Nederlanders , als flavendrijvers, in Oost en [Test niet zoo handelen als zij moesten ,
geef ik eens toe, zonder uit to zonderen de vreemdelingen , die in Nederrlandjche kolonicn ook bet hunne toe-

10

VERDEDIGING

brengen tot vermeerdering diet fchuld . Zelfs wil ik niefs
afdingen op bet berigt van den Reisbefchrijver, hoe partijdig dat ook fchijnt to zijn . Maar dat de Nederlander
die wreedheid noch van ons yolk beefs geerfd, noch in
de fchool aangeleerd ., is bet minst van alles moeijelijk to
betoogen . Do meerde`ie zachiheid, met welke Negers
door anderen behandeld Borden , trek ik ook niet in twigfel , fchoon de Reisbefchrijver mij in dit zijn berigt Diet
ass een onfeilbaar gettiige voorkomt . Maar welligt moot men
deze zachte behandeling der Negerflaven toefchrijven aan
dezelfde zorgvuldigheil, met welke de gierigaard nieuwe
dukaten hanteert , orn namelijk zijn eigendom Diet to verminderen . In Noordamerika, waar de vreemdeling voor
de kosten zijndr overvaart, gedurende meerderen of minderdn tijd , flaaf moet zijn, wordt de Neger ontzien , do
blanke flaaf ftreng behandeld . Her eigenbelang ontziet in
den N'eger bet teigendom , en onteert in den blanken flaaf
van een' bepaaiden tijd de menschheid . En dat gefchiedt
in eerie vrije Republiek .
Wanneer wij zien , hoe in Engeland, in Frankr jk ,
in Spanje, in Portugal vrije menfchen elkander behandel:'en, dan zoeken wij andere redenen op voor de zachte
behandeling der ongelukkige Negers . Alwie in zijn gedrag
omtrent volksgenooten de menschlievendheid Diet in acht
neemt, zal omtrent Haven en zwarten Diet van zachterc
inborst zijn . Naarmate men den Neger befchouwt , of
met her oog van eigenaar, of met her geioel van mensch ,
words dezelfde zachte behandeling van den flaaf of een
werk van eigenbelang, of cen bedrijf van menfchelijkheid .
I-let is pier alles goed, was den fchijn voor zich heeft .
Die voor zijne volksgenooten flier liefderijk is, zal her
ook Diet zijn voor flaven en zwarten . Doch hierover matig ik mij bet oordeel Diet verder aan .
De Nederlander, (opdat ik dit non, ter regtvaardiging
onzer Natie doe opmerken) die den geringf}en mensch ,
die een beest mishandelt, vindt in ons land algemeene
afkeuring, zoo als men in geen land dit vindt . En zulk
eene Natic zou in haar karakter wreedheid en ontxenfche-
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lijkhcid vertoanen?! Gvcn fiierengevecht is voor onzen
landaard cen aangenaam Ichouwfpel , zoo min als het gezigt van eenen verfcheurden of verfcheurenden leeuw,
Wie , uit ons volk , van wreedheid een Ipel maakt , wie
de menschheid , zelfs in den Neger , onteert , zoo laag is
hij niet gevallen ~ of hij heeft reeds te voren bij herhaling
den naam van Nederlander door zijn gedrag onteerd , of
hij heeft reeds lang het vroege onderwijs, dat hij in de
fchool ontving, in zichzelven roekeloos vertrapt en ondankbaar vcrnierigd,
Dit is mijn geloof, En dat geloof zal mij geen vreemdeling ontnemen.

IlIJDRAGE

TER

BEVESTIGING VAN HET NUT DER TEl\{-

PONS EIJ v66RKOMENDE PLACENTA.

Door
P H.

n E Y L I G E R S,

Med. Dr. en Prof. te Utrecht. (*)
Onder ,,1 de afwijkingen, welke van tijd tot tijd bij de
onrwikkeling der vrucht in her Iigchaam der moeder waargcnomcn worden, is, ingevolge de op ondervinding ge..
grande getuigenis van de beroemdfle Verloskundigen van
aIle landen , de inplanting van cit placenta op het orificium uteri eene der noodlottiglte voor moeder en kind,
(Ill) Wij haasten oes , ten besre , zoo wij hopen, van velen, deze belangrijke Bijdrage in OilS Tijdfchrifc op re nes
men; met welmeenend verzoek aan het vrouwelijk gedeelte
van ons Publiek , om de Waarneming, hoezeer met eene gelukkige uirkomsr bekroond, ongelezen te laten, Wij koesteren een ce gunf1:ig denkbeeld van de Sekfe , 0111 te onderftellen, dar iurse dit verzoek eene van haar tot het tegengeflelde
z oude aanrporen ; en her is deze overtuiging , alsmede her
overwegend befef van her 11tH, dar de gemeenmaking van dit
fink, onder Gods zegeu , Ilichren kan , welke ens tot de
plaatfing deden befluiren, - Redact.
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dewijl bij dezelve de ontwikkeling van bet kind, in de
plaats zijner ontkieming, met geere mogelijkheid door de
ilatuur voleindigd kan worden, zonder dat, door de ver .
anderingen , welke de uterus hierbij ondergaan moet,
bloedftortingen ontflaan moeten, even gevaarlijk voor hot
levee van moeder en kind, als voor den Verloskundigen ,
wat G A R D I E N hiertegen ooh moge zeggen , moeijelijk
em to voorzien , of bij tijds to voorkomen . Hot is waar ,
de bloedflortingen zijn bij deze . zwangerheid zelden zeer
gevaarlijk in derzelver eerfle verfchijning, en houden weldra van zelve geheel op ; doch, .eens piaats gegrepenhebbende, vertoonen zij zich daarna, fpoediger of minder
fpoedig, naar de bijzondere oorfpronkelijke gefteldheid
der tot de zwangerheid betrekking hebbende deelen van
Inoeder en kind , wederom , op bet onverwachtst , met
meer geweld en meer hevigheid, dan de voorgaande, en
gaan alzoo bij herhaling voort tot aan hot einde der zwan .
gerheid . In de meeste gevallen kan dit einde niet afgewacht worden , wil men de zwangere niet blootftellen
van , op bet onverwachtst, in eene, de vorige in hevigheid
verre overtreffende, bloedftbrting to bezwijken . In enkele
g eevalien, echter, is de zwangere zoo gelukkig, um , door
eenen zamenloop van gunftige om(tandi heden , dit gewenscht einde van hare zwangerheid to bereiken . Dan bet
gevaar is daarotn voor haar niet verminderd, om, ook nu
nog, onder de eerfle pogingen der natuur tot de uitdrijving van hot thans volkomen ontwikkeld kind, haar leven to gelijk met haar bleed to verliezen . Men befehouwe
flechts met een vlugtig oog de vereischten tot cone natuurlijke,, regelmatige verlosfing bij de vrouw ; fla de veranderingen gade, welke hare deelen, voornamclijk hot
orificium et collum uteri , hierbij ondergaan moeten ; en
pasfe hot opgemerkte op de onderhavige zwangerheid toe ;
dan ziet men dadelijk, dat de tot den doorgang van bet
kind noodige verwijding van bet orifcium et collum uteri
met geene mogelijkheid bier plaats kan grijpen , zonder
dat, 'bij elke natuurlijke aanwending van kracht tot de
verwijding van doze deelen, de placenta voor cen gedeel-
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to , getvenredigd aan de verkregene verwijding , losgaat
van de plaats barer inplanting, en aldaar, to gelijk met
de bloedvaten, welke de gemeenfchap tusfchen haar en
den uterus onderhouden , afgefcheurd words ; ten gevolge
van wclke aficheuring dan ook hot , nu door niets meer
tegengehouden wordende , blood uit de opene en op lien
tijd zoo zcer verwijde vaten van den uterus oogenblikkelijk vegflroomt, en zulks bij herbaling voortgaat to doen,
in eene zoo veci to grootere hoeveelheid en vermeerdcrde fnciheid , hoe meer de ontlluiting van bet orificiuui
uteri toeneemt, en hoe volkomener de placenta hetzelve
hedekt heeft , tot dat de Llrende , komt men haar niet to
pulp , aan hot aanmerkeliik bloedverlies , of bezwijkt, eer
de verlosfing gecindigd is , of daarna aan de gevolgen
omkomt .
De oorzaak des gevaars dus bier gelegen zijnde in de
plaattelijke gefleldheid fommiger declen, die tot de zwan .
gcrheid betrekking hebben , moest ook plaatfelijk beflreden
worden , to meer, daar , buiten de geheele inkrimping en
zamentrekking van den zwangeren uterus , wier vermogen
tegen foortgelijke bloedvloeijingen , v66r of na de geboorte van ?1 . :t kit d ontflaan , door de ondervinding meer clan
tens bcvcstigd was geworden, geen inwendig middel, hoe
kunflig ook zamengefleld en hoe vindingrijk ook uitgedacht , bier icts vermag . Natuurlijk was bet dan ook,
dat de fpoedige ontlediging van den uterus, voordevroegere Verloskundigen, welke met de ware natuur van dit
gebrek minder bekend waren , hot einde hunner wenfchen
was , en zij dus fpoedig op hot denkbeeld kwamen, van
zulks hot best to zullen bereiken door cone zoo fnel mogelijk uitgevoerde kunstmatige keering van hot kind op de
voeten , en de oogenblikkelijk daarop volgende voleindiging der verlosfing, om, zoo doende, door de tegenwoordigheid van bet ligchaam des kinds, bij deszelfs gang
door hot bekken, en do hieruit voortfpruitende drukking
van hetzelve tegen de bloedende deelen der moeder , niet
alleen onder de verlosfing de geweldige bloedflortingen
to voorkomen, welke, zoo als wij gezien hebben, bier
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anders, bJ elke toenemende verwijding van bet orificiuln
uteri , hoe ]anger zoo meer tocuemen , maar om ook , na
de verlosfing van bet kind , zicb tegen alle gevaar voor
herhaling van bloedflorting to verzekeren, door de natuurlijke inkrimping van den uterus, en de hierop volgende
geheele uitdrijving van de placenta. Maar vreemd is bet,
dat dit middel, gedurende eenen zoo langen tijd, door bij .
n a alle Verloskundigen van eenigen naam , voor bet krach .
tigfte en werkzaamile gehouden en aangeraden is gewor .
den, 't welk wij, tegen deze voor bet levee van de barende zoo gevaarlijke bloedftortingen, in de kunst bezitten, en dat mannen als BAUDELOCQUE, PLENCK,

FRORIEP, STEIN, MARTENS, SIEBOLD, SAL O M O N en O S I A N D E R (om van de overigen niet to

fpreken) feeds voortgaan met ons, alien als bet ware uit
eenen mond, tot dit middel to verwijzen, als tot de mogelijke redding , ten minile van de moeder , bet eenigfte
aanwendbare, niettegenftaande de dagelijkfche ondervinding
niet ophoudt met ons, bij elke gelegenheid, van de doodelijkheid dezer bewerking , door de menigte van derzelver flagtoffers , zoo droevig to overtuigen . Maar vooral
vreemd is bet, dat heden ten dage nog , zoo hier als elders , deze aan de bedoeling (bet behoud namelijk van
vrouw en kind) zoo weinig beantwoordende handelcvijze
bijna algemeen opgevolgd blijft , offchoon , reeds bij den
aanvang dezer eeuw, een GA R D I E N to Parts, een
w I G AND to Hamburg pogingen aangewend hebben , om
de oogen der Verloskundigen voor bet fchadelijke en on .
beredeneerde van hun gedrag in dezen to openen, en beiden een middel aangeraden hebben, dat , eenvoudiger en
gemakkelijker aan to wenden, dezelfde voordeelen belooft,
zonder in de gebreken en doodelijkhcid to deelen van bet
tot nu toe aangewende .
pet was vooral W I G A N D, deze voortreffelijke en
der kunst to vroeg ontrukte naauwkeurige waarnemer der
fcheppende natuur, die her eerst op bet denkbeeldkwam,
om, in dezen gevaarvollen toefland, de bloedftorting to
ftuiten , wonder genoodzaakt to zgn , zkjne toevlugt to ne-
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men tot eerie geweldige kunstverlosfing door de keering
op de voeten , en die tot dit einde bet gebruik der teriapons met kracht van redenen aanprees , en door bet get uigenis der ondervinding bevestigde . En inderdaad, wanneer wij nu met ecn aandachtig oog, bij eene v66rkomende placenta, de behandelingswijze van W I G A N D nagaan (*) , derzelver bedoeling naauwkeurig be(chouwen,
en bade vergelijken met do werking en de bedoeling van
de overhaastige keering op de voeten in gelijke ongelukkige omflandigheden, dan kan hot Diet misfen, of bet voordeel moet aan de zijde van W I G A N D Zijn , en , bij z .ijne
wijze van handelen, oncindig nicer vrouwen gered en kinderen behouden blijven , dan bij de tot nu toe zoo algemeen gevolgde overhaastige verlosfing door dt- keering.
Doze keering immers wordt ondernomen, om den uterus dadelijk to ontledigen, ten einde hij zich zamentrekke
en do bloedflorting bedwinge ; dock wordt ondernomen
en uirgevocrd , v66r dat de deelen der barende de noodige verflapping en verwijding ondergaan hebben tot door .
lating van bet kind, v66r dat de uterus zelf behoorlijkin
werking is , en onverfchillig, hoe bet kind zich voor
mogt docn . AVeil: ecn geweld moct nu hierbij de vagina,
en v-~urai bet orifciu;r uteri, Diet ondergaan! Vat uirgeflrekte bewcgingen moot bet ligchaam des kinds Diet vol .
brengcn , om , gcfccld het ligge met bet hoofd v66r , zoo
ais gewoonlijk plaats hceft, met de voeten v66r to komen 3
t-Vclk gevaar moet bet , bij doze bewegingen van zijn Jig .
chea :n , niet loopcn ! \Vaaraan flaat de navelflreng, onder
dezclve, al pier bloot ! En , keere men bet kind al gelukkiglijk om, hoe zal deszelfs hoofd niet tcruggehoudcn
worden door het niet genoegzaam verwijd noch verflapt orificiuna uteri ! Welke nadeelige uitwerking zullen nu de
geweldige trekkingen, welke men thans wel genoodzaakt
is aan hot reeds geboren gedeelte des ligchaams van bet
(*) Onnoodig acht ik bet, van deze handelwijzc hiereene
volledige befchrijving to geven : elke Verloskundige weet,
wat men door tensponeren verftaar ; en bet is voor dezen al .
leen, dac ik deze waarneming hier mededeel .
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kind nit to oefenen , niet hebben op den zatuenhang van
deszelfs halswervelen ! Waar Belt dit lange oponthoud des
boofds na de geboorte van bet ligchaam , en deze ge .
vveldige pogingen ter befpoediging der verlosfing, bet
kind al Diet aan bloot ! En eindelijk , hoe veel bloeds zal
de reeds min of meer verzwakte vrouw nog niet verliezen,
eer men bet oriiciurn uteri vpldoende kunstmatig verwijd
zal hebben, om met de hand door to kunnen gaan, ten
einde de voeten to zoeken, dezelve aan to vatten, en de
keering to volbrengen ! - Geen dezer gebreken ontmoet
men, of in de handelwijze, of in de bedoeling van w rG A N D . Het gevaar ligt immers , bij deze omftandigheid,
alleen in de bloedftorting : wel nu ! bet is ook deze , die
w I e A N D tracht to ituiten , of to voorkomen , en zulks
door her eenvoudigfle middel (de onmiddellijke drukking
op bet opene vat) , dat de kunst oplevert. Niets words ,
bij de aanwending van dit middel , beleedigd ; de openge .
retene, en bij voortgang van den arbeid flog verder open
,te rijtene , vaten van den uterus worden allddn en doelmatig gedrukt, en de uitvlocijing des bloeds oogenblikkelijk
belet ; geene tegennatuurlijke verlosfing, tern minle v66r
den tijd, is, in de meeste gevallen, noodig ; de natuur
kan nu regelmatig blijven voortwerken, en de deelen, tot
doorlating van bet kind, toebereiden ; bet kind ondergaat
geen bet minfte geweld ; bet komt , door de werking der
natuur alleen , to voorfchijn, en, met deszelfs geboorte,
is bet dringendfte gevaar geweken . Voeg hierbij, dat
bet kind nu, met bet hoofd v66r, den weg tot zijne geboorte door kunnende blijven trekken , op de natuurlijkfe en onfchadelijkfte wijze de wereld meestentijd intreedt ;
terwijl die op de voeten , zelfs onder de gunftigfe omf andigheden plaats grijpende, voor hetzelve zoo gevaarlijk
is , dat ten mince een zevende deel der kinderen er altijd
onder bezwijkt . Wie zal dan de verzekering van w xG AND in twijfel trekken, wanneer hij ons, in zijne Geboorte van den 1llensch, betuigt, dat hij, in al then t1jJ,
(zijnde verfcheidene jaren) gedurende welken hij , bij eene
v66rkomende placenta, zich op deze wijze gedragen had,
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noch vrouw , 110ch kind ooit vcrdcr vcrl oren heeft ; terwijl zelfs oak het kraambed daarna , bij de meeste , regel..
matig afliep ? En wannecr men, nog korteling, dcze getuigenisfen oak, ten opzigte van zichzel ven , door eenen P E NK E R, Hcelrneester te Jzmgbutlzlau, hoort herhalen , als
die insgelijks verzekert , deze handelwijae (offchoon geen
wood van WIG AND fprekende) reeds [eden 1815 gevolgd te hebben , en altijd met het gelukkigfle gevolg (*);
wie zal dan nu Iangel' aan de meerdere nunigheid van dez e methode, boven de keering en de overhaastige volein..
diging del' verlosfing , twijfelen ? Wie zal niet aangefpoord
worden c, zoo hij ten minfle her we1zijn van het menschdom meer tel' harte neemr , dan eene , voor den waren
Verloskundigen, be1agcheJijke (gave God, dat het altijd
flechts alleen belagchelijk ware 1) zwetferlj van betel' weten en grootere geoefendheid in het uitvoeren van kunst...
verlosfingen , in zijne verbeelding heel dikwijls flechts aileen noodzakelijk, en ten verderve van vrouw en kind niet
zelden dan a gewend worden de; zoodat men, nog heden ten dage, met de beroerndfle en meest geoefende Verloskundigcn van alle landen twlifelen moet , of, door
het nag zoo algemeen beerfchend misbruik del' kunst , het
zlj met de met tang of hefboorn gewapende lund, her ziJ
zcnder .iczelve , de Verloskunde meer heil dan ellende aan het
menschdom aanbrengt ; - wie zal niet aangefpoord worden,
zeg ik , am het verhandelde nader te onderzoeken , en am
deze nieuwe methode" bij voorkomende gelegenheden ,
aanflonds te beproeven ? vVij, ten minfle , hebben niet
geaarzeld, om haar , zoodra zij te onzer kennisfe gekomen was, dadelijk, bij de eerfle gelegenheid, welke zich
daarroe aanbood , aan te wenden, en kunnen nu ook door
eigcnc ondervinding , hoczeer de bedoeling van w· i G A N I)
niet in allen deele hebbende kunnen bereiken , van de
voorkeur getuigen, welke deze handelwiize , in de bedoclde gevallen , boven de keering verdient ; zoo als uit de
(*) Practise]: Tijdfclmft, door v
4de jaargang, sde f1:uk, bl, 170,
lIIENGELW. 1326. NO.1.

A N E 1. D I K

D

en

M a i. L,

is

BIJDRAGE TOT BET NUT DER TEMPONS .

volgende waarneming, welke wij den Verloskundigen,
ter nadere overweging, bier aanbieden, moge blijken .
(Het vervolg hierna .)
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ONDER
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TITANS ONDERNOMENEN WEG

DEN TEEMS BIJ LONDEN ; DIET EENE TOELICHTENDE AFEEELDING .

D

e verbinding der beide oevers cener zoo breede en
drok bevarene rivier , als die van Londen, inzonderheid
op fommige plaatfen, zoodat rijtuigen zoo wel als voetgangers , zonder hinder , bet zij voor hen , of voor de
honderden dagelijks of en aan zeilende ichepen van elke
grootte , gedurig kunnen been en we6r trekken, is voorzeker geenc gemakkelijke opgave ! Men heeft gepoogd
aan dezen eisch to voldoen door eenen onderaardfchen gang .
Ten jare ISo9 Dam men de proef van zulk eene onderneming , bij Rotherhithe. Gedurende eenen affland van 930
voeten ontmoette men inderdaad noch water noch eenige andere verhindering ; doch nu trof men eene laag vlotzand
aan, die den gang fpoedig voor een groot deel verflopte . Het gelukte den gravers wel, dit zand war op to
ruimen , en Dog 7.o of So voct to vorderen ; doch andernnaal vol-de thans cene inllorting , die den gang in weinige
minuten geheel met zand (loot . Een onderzoek van bet
rivierbed to dezer plaatfe wees eene verzakking aan van
negen voct diepte en vier breedte (doorfnede) . Evenwe] Week uit de zijwanden der opening, dat de laag
vlotzand niet verder zing . Nu diet men zakken met klei
en dergelijken van boven in bet gat zinken , en vulde daarmede de verzakking van den rivierbodem . Ondertusfchen
was wel de gang tot omtrent 3o voet vol los zand en water geraakt ; doch ook dit beletfel kwam de behendigheid
der fchansgravers to boven : bet water werd uitgepompt,
bet zand naar buiten gewerkt, en de arbeid wear voortgeAt . Doch welhaast ontdckte men, dat de eerfle breuk
toes am , en de aanvulling van de tweede aanmerkelijk ge-
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zakt was . Nu word her gevaar al to groot ; en, nadat de
gang tot lozi Eng . voeten gevorderd, en nog flechts 130
van den anderen oever verwijdcrd was, moest de onderneming opgegeven worden .
Doze arbeid leverde de navolgende beftanddeelen van
den bodem onder her water op
KIei- of aluin- aarde
9 voet, o duim .
Los zand en kei- of keizel - aarde met
veel water
26 - 8
Blaauwe aangefpoelde laeiachtige aarde
3 - o
Klei
5 -- 1
hlaauwe aangefpoelde kleiachtige aarde
met mosfclfchelpen
. . .
3
9
Kalkaardigc met keizel-fleen vcrecnil;do rots (zoo vast, dat zij flechts
door wiggcn to broken is) . . .
7 - 6
Lichtgeldeurde modderachtige leif}een ,
met zwavelkiefel en kalkfleen . .
4 --- 6 ---Groen zand met kei- of keizel-aarde
en wcinig water
o ~- 6
Groen zand
, .
8 - 4
To zamen 68 voet, 4 duim .
Thans , cchter, heeft E R U N E L , een Transchman,
to London gevestigd, een nieuw ontwerp gefmeed, dat
ook reeds aangcnomen en kort bij de vorige plaats in werking is . Door tie vroegere onderneming kende men de
zwarigheden. De vordering bleek flechts doze to zijn ,
om telkens maar zoo vecl gronds we- to nemen, als men
dadelijk wcO~r door con geiuctfeld gewelf, ter onderfteuning, vervangen lion ; tcrwijl de grond van voren in dier
voege wierd gckeerd , dat zii nict naar binnen flortte . Mar
nu do -an ,, cone breedte van J4 voet en cone hoo-te van
i8I moest hebbcn , zoo word con flerk raam vervaardigd,
van joist doze hoogtc en breedte, ten eende d ;tardoor den
gang naar allc kanten to fchorcn en voor inftorting to ticwaren . Doch daar (lit raarn , het_weik naauwkeurig in de
gcniaakte opening moest pasfen , in zijn geheel fiat voortI}
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gefluwd kon worden , niet alleen omdat dit wegens do aan .
fluitende en ligt aandringende aarde allermoeijelijkst zou
gaan, maar ook omdat een zoo aanmerkelijk deel van daardoor
van fleun ontblooten grond, achter bet werktuig, ligt zou
inflorten, zoo word dit raam van boven naar beneden in
elf onderfcheidene kleinere ramen verdeeld, die, ieder los op
zicbzelven flaande, eene foort van kas uitmaken van i 8x
hoogte op ruim 3 breedte, en door een' zekeren toellel
afzonderlijk vooruitgewerkt worden . Deze nu worden
beurtelings in bewegilig gebragt, ten einde bet dak van
den gang op kleine afflanden onderileund en alzoo tegen
iriflorting genoegzaam beveiligd blijve . Otn echter, des
verkiezende, een grooter aantal werklieden bezig to houden, zonder wederom bet 630 vierkante voeten uitgebreide vlak des ondermijnden gronds aan inflorting bloot to
flellen, wordt bovendien elk der genoemde elf kasfen, door
zolderingen , in drie gelijke vakken verdeeld, kamers of
cellen genoemd, in elk van welke een man zijnen arbeid
met gemak verrigten kan . Ook is die zij,le dezer cellen,
welkc naar de to makene opening gekeerd is , niet geheel
open , maar door afzonderlijke borden van achteren gefloten,
van welke de workman , wanneer bet een losfe zandgrond is,
telkens maar zoo vele wegneemt , als hij tot den voorgenomen arbeid onmiddcllijk noodig heeft . Op doze wijze kan
dus ieder der driecndertig werklieden, zonder gevaar, en
zonder elkander in den arbeid to hinderen , de voor hem liggendc grondvlakte van omflreeks negentien vierkante vocten even zoo gemakkelijk en nog veiliger wegarbeiden,
dan zoo hij alleen eene loopgraaf van gelijke uitgebreidheid
had to niaken .
Fieeft men op doze wijze nu den gang een kort eind
doen vorderen, zoo words de toeflel wederom zoo ver
vooruitgebragt , als de uitgehooldc ruimte vergunt, en de
door bet voortfchuiven des werktuigs ontflane ledige ruimte van achteren terflond van een gemetfeld verwulf voor .
zien . (NB . Volgens bet boven aangemerkte zou men
denken , dat nict 1lechts de voortfchuiving - wapt dit is
flellig --- maar ook do mctfeling b~ dcelea plaats had
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zoodat vijf of zes der afzonderlijke ramen den pas gemaakten boog no ; onderltennen , terwijl de overigen beurtelings
van metfelwerk voorzien worden ; mogelijk echter kan dit
niet gefchieden , en bedoelt men flechts , dat de boom niet
zoo Lang zonder fteun moet blijven, als hot uitgraven der
ganlche oppervlakte zou vorderen .) Over het gebeel is
hot zecr noodig , dat hot verwulven met de voortgaande
intholing altijd gclijken Mired houde ; zoodat nooit cene
uitgchoolde ruimte zonder onderiteuning blijft . De ramen
zelve zijn daartoc op cone kunflige wijze zoodanig inge .
rigt , oat ze niet flechts voorwaarts bewogen , maar ook
van alien leant tegen den grond vastgedrukt , en zelfs het
pas vervaardigde muurwerk daardoor nog onderfteund lean
wordea .
llet graven vao dozen onderaardfchcn weg begon wel
reeds in den herfst van 1824 ; intusfchen word cerst den
5dcn Maart 1825, onder den toeloop eener verbazende
vollksmeni,gte , de ecrfte fteen aan den gronciflag van den
verwulfdcn gang gelegd . En fchoon hot work, wegens de
wetktuigclijke gclijkvormigheid, dagelijks fiat meer dan
twee of dric voct kan vordcren , zoo hoopt men nogtans,
dat do we,- ten minfle in dric jaren , en alzoo uiterlijk
,
v( )Iir [let erode van 1827, zal voltooid zijn .
De aardfoorten , welke de we- doorloopt , zijn zoodanig, dat zij aan de uitvoering des aangevangen arbeids gee .
Den bclan8rijkcn hinderpaal in den weg ftellen , daar men
zich reeds genoegzaam overtuigd hccft, dat ook in de
elicpte, tot op iii) voet, (de dicptc , tot welke men graaft)
gcen water gevonden words , dat do onderneming zott
kunnen fchaden . Ook is de bodem , welke zich tusfeben
het bed de_r rivier en bet verwulflcl bevindt, zoodanig,
dat 11ij bet doordringcn van hot water wederttaat ; en men
begreep bet daarom genoeg to ziin , om boven bet verwulffcl , hetweik ondcr hat diepfte gedeelte der rivier
doorgaat , eerie hedckking van twaalf tot zeventien voet
onaangetast to latch .
Hot vcrwutffcl des dubbclcn wags words van gehakken
fie_cu genlaalit , met RozzJnlse1t tras ell rust daarcllbUVe:l1
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op pilaren, die vrij in bet midden flaan, en door gewelf
de bogen met elkander verbonden ziin . Tusfchen deze
pijlers en de we-en ter wederzijde zijn de voetpaden .
Om met rijtuigen in dit onderaardsch gewelf to komen,
heeft men aan beide einden van den gang twee in de diepte geplaatfte ronde torens voorgeflagen, met fpirale of
ilakswijze, fchuins boven elkander loopende, verwulfde
rijwegen . De fchuinfche afloop van dezen weg is zoodanig , dat men , na twee- of driemaal den toren rondgereden to hebben, op den eigenlijken bodem komt . De verlichting van dezen kringvormigen gang kan door zijdelingfche venllers, gelijk die van den we ; zelven door gas bewerkflelligd worden .
Volgens openbare dagbladen wordt deze bouw ondernomen op actien , ieder van ioo pond flerling (f i2oo).
De raming der kosten is wel gemaakt, maar niet open.
baar belkend geworden . Men heeft berekend, dat de Eng,
kubiekroede muurwerk, buiten bet arbeidsloon , op 15
pond fl:erling gefchat worden kan , en dat tot den ganfchen
bouw r2 So kubiekroeden vereischt zullen worden,welker
bedrag alzoo op rg,2oo p . fl . ( f 230,400) zal to ilaan
komen . Intusfchen merkt men hierbij aan , dat de tot dezen onderaardfchen bouw vereischte fom nog altijd zeer
klein is , in vergelijking met die , welke tot bet maken
van eene brug over de rivier, op dezelfde plaats , noodig
zou zijn, ja dat bet bedrag der kosten van bet geheele
metfclwerk naauwelijks toereiken zou tot eenen pilaar
van zoodanige brug .
Om den lezer to nicer to gemoet to komen,voegen wij
eene Plaat hiernevens, op welke f zuur i en 2 de ramen
van ter ziide en van voren doen zien ; fig. 3 den dubbelen
weg voor in- en uitgang, met de voetpaden ; fig, 4 bet
beflek, en fig. 5 de doorfnede in bet Lang, met de fpirale
helling aan beide einden .
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e tijden zijn voorbij , dat de mensch, even als de plant,
op dezelfde plaats outlook , bloeide en flierf. Een geest van
s•eisac'rtigheid heeft zich federt eene halve eeuw van bet
menschdom meester gemaakt : men kan niet meer thuis blij .
ven ; en wie Louden en Parijs niet benochc heeft, ja niec
bijna zoo good kent als zijne eigene vaderflad, words flechts
als een halfinensch befchouwd . Maar men bepaalc zich niet
alleen tot die vermearde fleden , waarheen de cogten flechts
faoepreisjes molten genoemd worden
Een burger van Calcutta, geboren can den oever van den Teems, door verveling
aangetast en door ziinen rijkdom gekweld, gnat jaarlijks , on
verandering van luchc , naar de Ifaap de gocde Hoop , zonder
zich to bekreunen over de flormen , die weleer V A S C 0 D I
G A M A dcden beven . De Kouiug der Sandwich - eilanden komt
met zijne vrouw naar Lorade ;a, orn cone tooneelvertooning in
Corc ;,rgore!cu of Drurylane bij to wonen . De Rusfen trekken
regeiregt door I2uroj a en /Izi, otn otters in i*uerika to jagmn . De Fa ;: :1o^rcn houden fch idwecht op de rotfen van
Scylla en
en men heeft de paarden dier Barbaren,
weike can den moor van China wonen, do fchors der boonmen van de Champs Elyfics, to Parijs, zien afknabbelen .
llebben wij hot niec nilen beleefd, dac de Franschman, als
eeu v ilegende 1\1 L R C u it I u s , van Ca7ro naar Madrid , era
van Maclrid naar
losco :v fnelde , even zoo gezwind , als
voormaals ziju groocvader near Rijsfel of Straatsburg ging?
TJaar al deze cogten , nit zucht tot gewin , of eer, of
nieuwsgierigheid oi,dernomen, zijn, wat derzelver gewigt,
uitgef1rekcheid , of deu invloed , dien zij uicoefenen, bereft ,
trio : to vergelliken mot bet vervoer der voortbrengfeleu van
eeu teeder en broos boompje . De uitgeilrekcheid der landen,
r.•a arheen de wol van den katoenboom verzonden words, is
niec to bepalen, en de gedaanteverwisfeling,die nijverheid en
kunst haar geven, bouderdvoud . Een dik boekdeel ware
naauwelijks voldoende, om hare gefchiedenis naar waarde to
befchrijven ; doch wij willen flechts in weinige regelen eene
korte wegbefchrijving, uit een geacht Fr•a nsct tijdfchrifc out .
leend , voor den gunlligen lezer to boek flellen .
Van duizende punter onzes haifronds worden jaarlijks naar
de b'riifc4e Eilanden en Frarkrijk ongeveer 2o3 millioeneut
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Franfchc ponden katoen verzonden .

In bet jaar 1823 ontving

Engeland I67,935,coo en Frankrijk 40,755,000 van die pon .

den . Deze invoer had eene waarde van 25o millioenen francs,
en onderftelt een woud van 1664 millioenen katoenboomen,
bedekkende eene uitgeftrektheid gronds van 422 vierkante
mijlen . De 806,ooo balen, welke deze masfa uitmaken, door
de boogs ;mogelijke kracht van zamendrukking ineengeperst,
geven een minimum van 161,ooo tonnen, welker transport
eene vlooc van 16oo fchepen vooronderftelt . Deze fehepen,
naast elkander geplaatst, zouden een veld van 5,5 mijlen beflaan, en
Doch bepalen wij onze nafporingen tot bet
208 millioenfte gedeelte dezes onmeetbareu hoops .
Onder de 95 millioenen ponder katoenwol, welke de magazijnen van Calcutta ontvingen, was er edn pondje , ge .
kweekt in bet landfchap Delhi, en van de zoogenaamde
langdraadsfoort . Hec was bet eerfte voortbrengfel van eels
boompje, dat welig tierde in cenen grond, federt eeuwen
met dorheid geflagen, doch nu door een befproeijingskanaal
van 6o mijlen lengte in eene der vrachtbaarfle landouwen
herfchapen . De planter, die bet katoen had ingezameld , was
een der vermaarde Bheels, weleer algemeen veracht om b un .
n e rooverijen en wreedheden, en thans order de regtfchapen .
fte en verflandigfte der Indifche landbouwers gerekend : dubbel bewijs voor bet heilzaam vermogen eens ftaatsmans, om
overal weivaart en verlichting to verfpreiden, wanneer men,
even als de Marquis H A S T I N G S , groote zaken weet to bepeinzen, en groote talenten bezit, om ze nit to voeren .
Den oever der Jumna - rivier afzakkende , kwam ors pondje vervolgens in den Ganges, om verder naar de rijke hoofd .
find der Britfche Indien to geraken . Hier kon bet vier onderfcheidene beftemmingen ontvangen . Wa-e bet naar China
vervoerd geworden , dan had bet verzonken ouder de ; oo millioenen ponden katoen , welke Engeland jaarlijks op de markt
van Canton verkoopt, en voor welke bet, gevoegd hij andere
manufactaren, 25 millioenen ponden thee inruilt, aldaar voor
;8 Franfchc foes gekocht, en ann de verbruilcers van bet vaste .
land voor 6o uitgefleten . Hadde men bet geladen op ,Ime-.
rikaanifche fchepen, dan zoude bet een onmerkbaar deelcje
hebben uitgemaakt van den invoer der vreemde produkten,
welke aan de Fereenigde Staten eene jaarlijkfehe omzetcing
van i5o millioenen francs geven , zonder hierbij den verkoop
htmner inlandfche voorcbrengfeletl to rckenen . Naar Europa
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beftemd , kon bet in de Franfche fabrijken hervormd zijn tot
een Bier tisfits , welke de eer der tentoonftelling in de Louvre genieten mogen . Maar hec werd naar Engeland verzonden onder de 2o0 millioenen ponden , die er elk jaar van de
havens van Calcutta en Bombay worden ingevoerd , om ver.
der de reis aan to nemen naar atle de deelen der bekende we .
reld , fchatpligtig nan de Engelfche nijverheid.
1-let enkele pondje dan , waarmede wij ons bezighouden,
werd to Londen ontfcheept, verzonden naar Manchester, in
bet Graaffchap Lancaster, en aldaar, door eene der 300 vuurmachines dezer rijke en bevolkte ftad, gefponnen . De volkomenheid dezer bewerking is zoo grout, dac men van h erzel .
ve 38o ftrengen katoengaren, elk van 840 metres, bekwam .
Deze nu 'eve" cene lengte van 294,000 metres, of meet dan
75 mijlen, elk van 2ooo roeden . Na deze herfcbepping werd
bet gezonden um Faisl, y, in Schetland, in eene fabrijk , nit
welke wekeli ;ks 88o,coo ellen geweven katoen verzonden
worden . De ftof, in wetke her nu gcmetamosphofcerd was,
kwain vervolgens in her Graaffchap ~?yr, om aldaar eenige
bewerking to ondergnan , en keerde toes op nieuw naar Paisley
weder , om er gelireept ce worden . Nog hield bet reizen niec
op . Om die itof geborduurd to krijgen, fchikte men haar naar
de werkplaatfen van Dumbarton , welker wederga , voor deze
foorc van hendwerk, nergens elders to vinden is . Van daar
vertrok bet naar Ratinf cw, om gebleekc ce worden, en kwam
teen reran derdeumale to Paisley terug, om er een nieuw fatfoen to ontvangen . Maar bet was to Glasgow, dat hot de
laatt}e maarzipulatie ouderging, en gereed gemaakt werd om
verkocht ce worden . flier ingefcheept , voer her naar Londen, om dear een ftofje nit to maken aan den Colosfus van
den Eiidc?Jelzcsa were ldhand el1
Vier jaren waren er thans verloopen , federt de Indifche
kwecker die v!ol:ken van zijn boompje geoogst had , welke
nn , door hehulp van zeevaart , werktuigkunde , fcheikunde ,
fchilderkunst en gravecrnaald, in cene heerlijketf'of, met de
fraaifte kleuren prijkende, veranderd waren . Dit voorcbrengfel nit het plantenrijk kon nu met tienvoudige whist over den
onmetelijken Oeeaan vervoerd worden .
War ware er van geworden , zonder de hulp van kunst en
nijverheid ? Veelligt fliers anders dan eene logge, lompe pit,
dienende ter verlichring van de flapeloos dourgebragte nachten van ce .f of anderren geleerde . Thans kon bet frrekkcn cot
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verferfel van de Sultane, die den IzIatirchen dwingeland
fireelt, of tot een kleed van den AnerikaanJchen Republi .
kein. Thans zal betzelfde Indie, dat bet teelde, er duizendmaal de waarde, die bet eertijds ruw had, voor befteden .
Thans zal China zijn onwankelbaar verbodsttelfel to zijnen
voordeele opheffen, en de mijnen van Peru en iWexico hare
fchatten voor hetzelve openen .
Maar door wefken zamenloop van omttandigheden ontfton .
den die verbazende uitkotnften ? Eerst moest bet produkt vats
een teeder gewas eene ruimte doortrekken van 300 mijnen,,
om van de vlakten van den Indostan tot Calcutta to geraken ;
toen bij de 4000 mijlen over de zee gevoerd worden, om
op de Britfche Eilanden to komen ; vervolgens moest bet
daar eenen afftand van 310 mij ten afleggen , om , door middel van gegravene vaarten, ijzeren wegen en verfnelde wa .
gendienf}en, aan deszelfs vervoer en gedaanteverwisfeling
meet dan 150 menfchen to do;n arbeiden! Nijverbeid, kunde
en v}ijt moesten zich de wonderen der werktuigkunde eigen,
en de kracht van bet vuur, dat onbedwingbaarfte en vernielendfte aller hoofdftoffen , dienstbaar taken ; door de vorde .
ringen van fcbeepsbouw en zeevaart moesten Ganges en
Teems in gedurige aanraking komen , en bet rijk van den M o.
got bet eigendom worden van eene Maatfchappij van handelaren, die deszelfs onvruchtbare landfchappen, door taai geduld
en onophoudelijke vlijt , in welige landerijen herfchiepen, en
deszelfs onhandelbare inwoners tot verlichte en befcbaafde
landbouwers en kuuitenaars hervormden 1

BET GEVOELEN VAN 11IEVROUW DE GENLIS WEGENS DEN
ONDERGANG DER WERELD .

(Uit hare Mdmoires inedits, Brtlxehes 1825 . )

D

e Schepper beef t niets to vergeefs gewrocht ; daarom zal
de wereld geen einde nemen , voordac de ganfche nardbol zal
bekend, voordat alle de plantaardige en delfftoffelijke zelf.
ftandigheden zullen gebezigd zijn , voordat eindelijk de mensch
al bet vlijtbetoon en al de kennis in kunften en wetenfchap .
pen zal hebben verworven , welke verftaud en ervaring hem
kunuen verfchaffen . Sinds de uitvindiug der drukkunst doer
bij reuzeufchreden in deze foort van volmaking ; niets vanhet-
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geen hij nanwint gnat meer verloren, maar wordt, door dit
middel, bevestigd . De vorderingen der fcheepvaart hebben,
federt bonderd jaren , onmetelijke ontdekkingen to weeg gebragt ; wij hebben con verbazend getal nieuwe planten, me.
talen en half- metalen , v66r vijftig jaren onbekend , aange .
wonnen ; or blijven niet, zoo vele dingen to ontdekken ove .
rig , als or finds eene eeuw ontdekt en volmaakt zijn geworden . Dc werlctuigkunde, de natuurkunde , de fcheikunde, de
kruidkunde en natuurlijke historie hebben gelijke vorderingen
gemaakt . Dc ontleedkunde, welke de Ouden niet kendea,
heeft de heelkunde tot cone hoogte opgevoerd , welke der
volmaaktheid zeer nabij komc . Binnen anderhalve oftenlag
fle rwcc eeuwen zal men alles kenuen , apes weten . Wat de
zedekunde bereft , zij heeft den hooglien trap van volkomen .
held hereikr , waar bet Evangelie wordt gepredikt ; maar ondcugden en hnrtstogteu , con bijkans algemeen bederf voortbrengende, hebben Europe met dwalingen en valfche en tegenftrijdige grondbeginfelen vervuld ; apes is tegenwoordig in
de zedekunde verward, en, bij noodwendige gevolgtrekking,
moet ook apes verward zijn in de Gouvernementen ; eene atgemeene wanorde in dit opzigt zal bet ref .iltaat zijn der vat.
fche wijsgecrte, Le'rcelings zullen regeriugloosheid, omwentel,u ;,en , b ur . e r . en buitenlandfche oorlogen Europa bet
ondersWoven kceron ; maar de gedenkltukken van kunflen en
wererl'~hal- peu, de kuntlenaars en de geleerden, die dezelve
deeds a lcweel: a, do ontzaggelijke bockeriicn, in alle ie .
den opgcrig*t, zullen den voorraad der menfchelijke kennisfe
bewares ; rc a11e de ellenden, welke buitenfporige hartstogten en Pe ;; ade!oosi . ;d t ;aar zich fepen, to hebben geleden, zcil hot ! ;oede uit hot kwade geboren, en de afgematte
partil ;nest op eiost worden in de behoefte van rust ; eindelijk
zal then zich cl :; lesfen der ondervinding, welke men tot hedon heeft verworpen, ten nutte maken ; men zal tot de re.
do, tot don G udsdicnst terugkeeren ; men zal de heillooze
vooroordcelen, welke zoo langen tijd beftonden, verwerpen ;
de C ;evernementen zullen de hatelijke onzedelijkheid van
bet daarilellen van loterijen, en bet trekken van fchandelijke
belastingcn van dobbelhuizen en verblijven der ontucht, Diet
meer aankleven ; de tweegevechten en de aanvallende oorlo;gen zul!cn iffelirik inboezemen ; en alsdan zal men de fehitcer, ndh : gouden ecuw zien herleven : bet zttl die zijn eener
volmarlae bcl'chaat .iheid ; de wereld , oud genoeg 0111 zich EC
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bekeeren, zal alzoo voorbereid ziJn om algemeene verantwoording of to leggen ; en in dit gedenkwaardig tijdperk, de ganfche beflemming van den mensch vervuld, alle zijne vermo,
gens in werking gebragt, alle de fchatten der natuur en der
fchepping bekend zijnde, zal de Tijd een einde nemen en
zich in de Eeuwigheid verliezen . Ik geloof, dat vijf- of zes .
bonderd jaren nagenoeg voldoende zullen zijn, om alle deze
dingen nit to werken .

BEZOEK VAN Kt OPSTOCK BIJ MEVROUW DE GENLIS .

Ik ging naar

(Uit hare Mdmoires.)

Hamburg bij mijne nicht , Mevrouw M A .
logeren . K L O P STOCK lief bij mij belet vra .
gen . Er zijn voor Schrijvers zekere lieden, wier eerfle out .
tnoeting ondragelijk is . Deze lieden willen, niet u leeren
kennen, maar, u bejegenende, u alles ivertoonen, wat zij
weten, en al bet vernuft uitflallen, dat zij bezitren . Nook
zal ik mijne zonderlinge ontmoeting met den vermaarden Autheur der Mesfiade vergeten ! - K L O P S T o C K fchelde . Ik
was alleen met mijne nicht . Ik zag een klein, kreupel, zeer
leelijk oud man binnentreden . Ik flond op, naderde hem, en
geleidde hem naar een' armf'oel . Stilzwijgend ging hij zit .
ten, met eene nadenkende hooding, kruiste zijne beenen,
dook in den floel, en nam bet air aan van een' man, die er
zich eens regt op zijn gemak toe zet, om long to vertoeven .
Vervolgens deed hij mij, met eene Wide en fcherpe flew ,
deze zonderlinge vraag : „ Wie is , b'Ievrouw , naar uw gevoelen, de beste prozaist, VOLTAIRE Of BUFF ON?"
Deze manier, om, niet een gefprek, maar eene fleiling
(thefss) to opperen, verftomde mij als 't ware ; en K L o PsTOCK, die veel meer begeerte had, om mij zijn gevoelen
deswege to doen kennen, dan om bet mijne to vernemen,
drong in 't geheel Diet op eenig antwoord . ,, Wat mij be,, .trefc," dus vervolgde hij ,,, ik verklaar mij voor V o L TA I„ R E, en ik grond zulks op verfcheidene redenen ; de eer„ fle"
Hij gaf mij een dozijn redenen, welke to za .
men eene zeer lange cede opleverden . Daarna fprak hij mij
van zijn verblijf to Dresden en in Deenemarken, van de eer .
bewijzen, hem door toegebragt, en van de overzetting, w el .
k e cen Emigrant toen van zijne Mesfrade vervaardigde . Iu
T H I E S S E N,
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dic ganfche onderhoud bedroeg mljn nandeel geen zes fyllaben. K LOP S T O C K nanl, na een bezoek van drie uren, af.
fcheid , zeer voldaan over mijne converfatie ; immers hij zeide dien avond tot een' mijner vrienden , dat hij mij zeer be.
minnelijk had gevouden . Zeker, op zulk eene wijze konlt
men al heel gemakkelijk aau dien lof! (*)
(*) Zon Mevronw D E c r N L i s, eene
Franfche Vrouw, ook gaarne zelve het woord

Vrouw, en wel eene bejaarde
gevoerd hebben? . . . Pert.

VERREGAANDE IJDELIIEID VAN MEVROUIS DE GENLIS, BIJ HARE
ONTMCETING VAN DR . GALL .

(Uit hare Mdmoires .)
De Prinfes DE BAUFFRE MONT kwam mij, op zekeren morgen, afhalen, om een bezoek of to leggen bij de
Hertogin D E C o U R L A N D E . (?) lk vond atdaar een uitgelezen,
vrij talrijk gezelfchap , en, toen ik opflond om to vertrekken , hield men mij terug, elkander geheimzinnig in her oor
fluisterende_ „ Zij moot her mede bijwonen ." Te vergeefs
poogde ik eeni ;ge inlichting to verkrijgen ; en, toen, , ra ver.
loop van eeu kwartier uurs , een kamerkuecht verfcheen ,
zeggend e : ,, Alles is r ereed ," verbeeldde 1k mij , dat er
een of ander klein feest bereid was, waarvan men wilde , dat
ik getuige zoude zijn . Allen flouden op, en de Hertogin geleidde ous mar de zaal . Ik had mij voorbereid op een be .
vallig tooneel , en flond nlzoo Diet weinig verbaasd over her.
geen zich nan mijn oog vertoonde . In her midden des ver.treks was eene tafel, en nevens dezelve een Lang in bet zwart
gekleed man van een flreng voorkomen . Men doer mij na.
der trecien ; en war aanfchouw ik! eene tafel , geheel bedeltt
met doodshoofden . Her was G ALL, die eene les over de
Schedelleer zoude houden . Men zeide hem Diet, wie ik
was, en hij ving aan ; de les kwam mij belangrijk voor, en
ik was zeer voldaan ; bij gevolg ben ik Diet van meening,
dat dit flelfel tot bet Materialismus leidr . GALL wil al .
leen door daadzaken bewijzen, dat wij geboren worden met
verfchillende vatbaar- en geneigdheden ; maar hij voegr er
deeds bij , dat zedekunde en Godsdienst dezelve kunnen wijzigen , verbeteren , of volmaken ; hierin is Diets nieuws , of
l)etgeen betwistbaar is , ten zij de proeven en teekenen , wel-
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ke deze verfchillende vatbaar- en geneigdheden doen kennen .e
Ons aan de doodshoofden de onderfcheidene uitpuilingen aan .
wijzende, zeide hij ons , dat alle de zich in bet benedendeel
des hoofds bevindende dierlijk waren, en kwade en ]age geneigdheden sanduidden ; terwijl alle de in bet oppergedeelte
en aan hec voorhoofd aanwezige geescelijk en edel waren :hij
befloot met ons de fchoonfle en zeldzaamfle van alle verhevenheden to vertoonen, dewiji dezelve, zeide hij,drie deug .
den nanwezen , - godsdienfligheid , zielsverhefling , en Vol .
flandigheid ; deze bevindc zich boven aan het hoofd en op
bet midden .
Deze verkiaring gaf mij heimelijk bijzonder veel vermaak,
naardien ik zelve dezen knobbel heb, en wel tot eene inderdaad zeer buitengewone grootce . Ik la-.t mij op deze roemrijke verhevenheid wel nicts voorilaan ; maar ik nam toch
voor, dezelve , ter gelegener tijd en plaats, aan G A L L to doers
Izennen , waartoe zich weldra gelegenheid aanbood. Er werd
afgefproken, dat bet ganfche gezelfchap den volgenden morgen bij mij zoude komen, en dat ik aan hetzelve de boekerij
van bet Arfenaal zoude laten bezigcigen . Zij kwamen, en
Toen zij nu in mijne zaal bijeen
G A L L was -van de partij .
waren, trok ik hem ter zijde in de fchuince van een veu,
fler ; ik had geen hoed op ; ik liet hem mijn hoofd voelen,
to terfiond riep hij met geestdrift uit : „ Ach 1 wac is dat
b fchoon !" Hij vermeldde aan bet gezelfchap de oorzaak zijher bewondering ; en de Heer D E T A L L E Y R AND , op mij
wijzende, zeide : ,, Gij ziet„ Dames, dat zij geene fchijn .
„ heilige is ."

LETS, RAKENDE BET CHRISTELIJK NAANDSCHRIFT .

D e Heer

CAP ADO S E, door de bekende antipodifche befinetting niet min dan zijn vriend en lorgenoot aangetast,viel,
.onder anderen, hec bekende Chri telijk IWaandfchrift, door
de Ringbroeders van Amilerdam, onlangs zeer hard . Ik wil
in bet geheel niec onderzoeken , of de, ijlende bij toeval bier
of daar rack moge hebben gellagen ; maar gewis is bet van
belang, dat een werkje, door zoo achtbaren kring als bet
zijne erkend , bij alle liberaliteit, met bijzondere bedachtzaamheid worde gefchreien . Verre zij bet al wederom van
mij , to widen beweren , dat dit niet gefchiedc . Ik lees bet
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boekje doorgaans met veel genoegen . Maar ik wil niet ont .
kennen, dat bet fink, welk Deel IV , No . XI, bijna geheel
vult, mij tocfch jnt niet volkomen wcl to zijn bekookt
(gelijk men zegt) . Ware bet Gene bloote gedachte,eene voorgeftelde gisfing, ik zou er niets tegea hebben ; maar als
volksleer zoo uitvocrig en ftellig voorgedragen (fchoon
dan ook proeve genoemd) kan bet mij niet behagen . En is bet
nice een ligt ontfiaand , als natuurlijk gebrek van zulk een
Maandfchrifc , dat de Collegas elkanders voorgeftelde gedach .
ten en verklaringen niet gaarne beftrijden, ja zelfs de Redakteur, al verbeft hem dan zijn rang ook iets boven de
anderen, niet gaarne aanmerkingen daarop maakt? Het is waar,
de fchrijver zelf van bet bedoelde fink oppert zwarigheden,
of laat die kwanswijs door een' derden opperen , om ze vervolgens zegepraleud to weerleggen . Maar ik (bij voorbeeld)
heb andere bedenkin°en , die ik echter, tot den Ring niet be.
hoorende, bij bet Chrisleljk Maandfchrift niet mag to berde
brengen , of zelfs , lid zijnde,om de broederlijke befcheiden .
heid, llgt niet wil aanrocren . Het is trouwens een boekje
voor bet yolk, en daarin moet men niet met elkander ftrijden ; dit zou den invloed ten goede llechts hinderen ; maar
dan meet men ook geene ftellingen of verklaringen opperen,
die aan bijzondere bedenking onderhevig ziju . In alien geval .
le zal bet wel gees greet nadeel flichteu, zoo ik , zonder
mij to noemen , en dus zonder eenig onIzag of vooroordeel
op to wekken, in bet tegenwoordige, zoo algemeen gelezene
Tijdfchrifc, cenige zwarigheid tegen het bedoelde fink in bet
midden breng : niet omdat er, op zichzelve , eenige ketterij
of gevaarlijke ftrekking , voor leer of zeden , in opgefloten
ligge ; maar omdat bet mij toefchijnt, van dat aannemen van
ongegronda vooroederlellingen, en dat dwingen tot meer
natuurlijklicid en aaunemelijkheid,niet to kunnen wordenvrijgepleit, welke de vijanden eener gezonde uitlegkunde ons
gaarne voor de fcheeuen werpen .
Men zal reeds lang hebben ingezien , dat ik de proeve

eener verklaring van de Gelijkersis des onregtvaardigen Rent .
meesters, Lucas a'i'l: 1--13 (in gemeenzarte brieven) bedoel .

Bet bijzondere, dat wij in deze verklaring aantreflen, is, dat
de Rentmeester vooronderfteld words, door de fchuldenaars,
dat is, naar eene meer algemeen aangenomene opvatcing, door
de hoevenaars of pachters der Heerlijke landgoederen, to zijn
aangeklaagd , ter oorzake dat hij hen , door to grooce huren
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to vorderen, uitmergelde ; terwiji de Heer intusfchen, nief
meet dan bet bilijke ontvangende, daarvan teffens onkundig
bleef. De reden dezer vooronderfleilingen loopt in bet oog .
No immers heeft de Rentmeester, na de ingekomene befchul .
diging , piers anders to doen, dan zijne verkeerdheid zoo rns
mogelijk to herflellen, en op die wijze de goede gunst der
landlieden, en ligt ook de vergiffenis van den Heer, to win .
men . Er is, wel verre van lets onzedelijks, niets dan eene
waarfchijnlijk nog wel tijdige, en in alien gevalle-verflandige
bekeering in cc ontdekken. Al hot flootende der Gelijkenis
valt op eens weg . - Ja , al bet flootende , maar ook al bet
bijzondere , treffende , naar hot ons voorkomt. Hot is eene
gewone bekeeringsgefchiedenis , als van iemand , die in doods .
gevaar befluit, voortaan een' beteren weg in to flaan, en,
gelukkig herileld zijnde, daarbij mogelijk ook blijfc .
En hiercoe worde hypothefen gemaakt, welker laatfle althans
niet blijkt gegrond to zijn, en ten deele zelfs flrijdig is met
de letter van den tekst. De befchuldiging was, dat hij zijns
Heeren good doorbragt, pier dat hij deszelfs boeren uitmergelde . Of laat zich her ' eene zonder hot andere niet begrijpen?
Ik beken wel, dat er voor den ongeoefenden lezer jets
bards in de Gelijkenis ligr . Men moec wel zorgvuldig op bet
punt der vergelijking lecten, om door dezelve niet eenigzins
in de war gebragt to worden . Doch dic fchuilt in de omkleeding, niet in de bedoeling . Hot is de ednige plaats in
den Bijbel waarlijk niet, welker voorkomen ons bevreemdc ;
en V A N D E R P A L M zegt er to regt van , dat men haar met
Ooscersch gevoel moec lezen ; gelijk ons ook de verwijzing
van den Heer B R 0 U W E R op de Gelijkenis van den onregtvaardigen Regter, bij welken God zelf vergeleken wordt,
bier geenszins ongepast voorkomt . Do Bijbel moec vooral
tic den Bijbel verklaard en door gemeenzaamheid met denzelven verftaanbaar gemaakt worden . Omtrenc dit laatfle punt
zijn de fchrijver en ik bet volkomen e ens . l k becuig daarenboven gaarne, zijn flukje voor bet overige met uitflekend
genoegen to hebben gelezen, als helder, bedaard en in een'
uitnemend goeden llijl daarneder gezet, ja bevallig omkleed.
1Vog nicer ; onder een' der brie •a en vinden wij de naamletter
W. . wij kennen order de Amflerdanofche Ringbroeders twee van
dezen naam perfoonlijk , en wecen waarlijk niet , wien voor den
achtingwaardigften en beminnelijkften man cc houden . Doch
v.tagis arnica veritas. De Gelijkenis duidt gewis fliers anders aan,
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dan dat wij, daar let oordeel ons is aangekondigd, niet moeten dralen, de in zichzelve onwaardige bezittingen , over
welke wij bier to befchikken hebben , tot Gode welbehage .
lijke en vele zonden bedek'Kende einden aan to wenden .
VERGELIIKENDE OPGAVE DER UITGEBREIDHEID ENZ . VAN DRIE

GROOM RIJKEN .

(Uit de algemeene Statistik van

H A

s

S E L .)

Bet Ottomannisch Keizerrijk .
Vierkante mijlen .
Ten tijde chat o R K n A N zijnen zetel vestigde to lirousfa in 1330
8,990
Onder s o L I :II A N II , ten toppunt van deszelfs magt 57,800
Tegenwoordig
43,654
Het Rusfisci Keizerrijk .
Onder I WAN I in 1462
Tegenwoordig (met 5o millioenen inwoners)

.

18,494
. 3 67,494

.

I-Iet Pruisfisch Koningrijk.

Onder GE0RG WIL HELM in 1640
Tegenwoordig (met 11,300,000 inwoners)

.

.

.

1,704
5,027

.

HEr GETAL DER TEGENWOORDIG BESTAANDE JODEN.

(Uit de Geographifche Ephemeriden .)
9n Europa bedraagt derzelver getal
In lzie
In lYj'i-ika
In Amerika
In Oceania

1,9t8, 0 53
738,000
504,000

5,700
5o

3, 1 65,8 03
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VERSCHRIYKELIJK UITEINDE VAN SIR CHARLES MAC-CARTIIY .

1825, nemen wij bet navolgende over- ,, Een der
Heehneesters , die Sir M A C . CAR T H Y in zij nen noodloccigen
krijgstogt tegen de /lshaf tijnen vergezelden , is nit zijne harde
gevangenfchap bij deze wreede zlfrikanen ternggekomen . Hij
is ooggetuige geweest van bet uiteinde des Engelfchen Generaals . In bet vijandelijk kamp gevoerd , werd Sir M A C- C A RT H Y terflond levend gevild , van bet hoofd cot de voeten ;
welke barbaarfche ftraf desgelijks aan de Oflicieren , die met
hem gevangen waren genomen, werd uicgeoefend . Na hen
in de verfchrikkelijk(te pijnen eene poos to hebben laten verblijven, gaf men bun den genadefag, en diende den Koning
en zijne voornaamile Opperhoofden, op een groot feestmaal ,
bet hart des Generaals voor, waarvan elk jets nuctigde ."
.
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OFWEKKING AAN NEDERLAND, TEN BEHOEyE DER GRIEKEN,
DIE VOOR HUNNE ONAFIIANKELIJKHEID STRIJDEN .

o Dieu! la GrPce, libre en fes jours glorieux,
N' adorait pas encore to parole eternelle ;
Chrdtienne, elle est aux fers, elle invoque les Cieux!
Dieu vivant, feul vrai Dieu, feras to moms pour elle
nue Jupiter et fes faux dieux?

W

CASIMIR DELAVIGNE .

eer heeft, na de eeuw van fmaad en fchand',
Bet diepgezonken Griekenland,
Door moed bezield , bet hoofs{ verheven ;
Weer gordt , ten fpijc der halve Maan,
De Griek bet blinkend krijgszwaard aan,
Voor de eer van 't Kruis , in Hellas dreven.
Lang creurde, in 't aaklig zwart gehuld ,
Door 'c drukkend wee met rouw vervuld ,
De Vrijheid op de Heldengraven ;
En 't land , waar Solon wetten fchonk,
Waar Plato door zijn wijsheid blonk,
Zag 't lijden van verguisde haven.
Thesfaaljens bloeijend Lauwerbosch,
Weleer getooid in hemeldos ,
Verheerlijkt door Apollo's koren,
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Stood doodseb, beroofd van looverpraal,
En zag geen' enklen zonneflraal
Van Pindus heilge toppen gloren .
Maar de Almngt fprak : de yacht verdcveen,
En 't heerlijkst morgenrood verfeheen,
En deed weer 't land in lichtglans gloeijen .
De Griek , door 't weldoend licht befrraald,
O :ttwaakt, voelt wat zijn wezen faalt,
En vliegt ten lrijd, en breekc zijn boeijen .
I-let vuur der wraalt, zoo tang gefmoord,
Barst thans in heidre vlammen voort ;
Het woedt op Tempels en Moskden :
De, fchrikbre moorddolk wordt gewet,
En 't fiddrend kroost van Mahometh
Ijsc bij der Grieken Eertroferen .
De Sultan, op zijn' ijzren croon,
Staart woedend op d' ontvangen boon,
En huurt en vleit zijn janitfaren,
Ontvlamt hun zin op bloed en buit,
Strooit goud met voile handen nit,
En hitst hen aan op Christus fcharen .
Gelijk een maaijer 't koren velt,
Zoo maait hun wraakzwaard held bij held,
Voor 't wigs der overmagt bezweken ;
En , met Godslastrend hoongedruisch,
Befchimpt hun woede Christus Kruls,
En knielt voor Mecca's logenteeken !
Maar 't bloed is 't heilig martelzaad,
Wanrult een heldenfchaar ontfraat .
De moord aan vrouw en zuigelingen
Roept duizenden ten heilgen flrijd,
En Omar's kroost ziet, bleek van fpijt,
Den zegepalm zijn vuist ontwringen . Nog zet bet alles op bet fpel,
Nog blaakt bet in den naam der Hel ,
En woedt op Christus onderdanen ;
En de ecrtijds vrije heldengrond,
Waar 't Tempelkoor der Wijsheid frond,
Verfmoort in bloed, verffikt in tranen .
C 2
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Gelijk een (chip op d' Oceaan,
Gellingerd door den noodorkaan,
Door 't flikkrend blikfemvuur befchenen ,
Langs hemelhooge golven klimt,
Zoo dobbert , door 't gevaar begrimd,
De wrakke Staatshulk der Hellenen.
Hun bange noodkreet flijgt omhoog ;
Angstvallig tuurt bun dwalend oog
Van Misfolunghi's droeve boorden,
Van Scio's uitgeplonderd firand,
En zoekt voor 't zuchcend Vaderland
Zijn redders bij de teelt van 't Noorden .
Ook, Nedrland, op uw vrij gewest
Is Hellas fmeekend oog gevest :
Thans kunc ge uw' ouden deugdroem haven :
Pleng, edel yolk, ter hulp bereid,
Op 't outer der Weldadigheid
Voor Griekenland uw milde gaven!
De reuzenkamp aldaar gefiredn ,
Hec is geen kamp van Mogendhedu,
Die naar bgbloede lauwers dingen ,
Wier wenk bet yolk ter flagting leidt :
Neen , 't is de kamp der Menschhjkheid,
De kamp van Chriscus volgelingen !
Als Mecca's Maan , hoe bleek ze ook praal',
Den gloed van 't Godskruis overftraal',
En 't Oost op nieuw in 't dwangjuk fmede ;
Dan breekt, na d' uitgeflormd' orkaan,
Weer de ijzren Eeuw der heerschzucht can,
En bant bet Rijk van Licht en Vrede I
Dan zinkt de glans van Christus leer
Verdonkerd aan de kimmen nedr,
En derfc voor 't Oosten kracht en luister ;
En 't oord , waar God dat licht ontflak,
Toen door Zijn' geest er Paulus fprak,
Words weer de zetelplaats van 't duister.
Maar Hij , wiens wil 't Heelal gebiedt,
Gehengt die mast van gruwlen niet

TEN BEHOEVE DER GRIEKEN .

Hij heeft op Hellas 't oog gellagen ;
En hoe de lie! nog woede en tier',
Eens treft haar 't wrekend blikfemvier,
Eens zal weer 't licht der Vrijheid dagen .
Komt dan, wac Godsdienst ge ook belijdt,
Aan Griekenland uw hulp gewijd
Snelt naar 'c altaar der Menschheid henen 1
En gij , wien 't lot zijn gunst onthield,
Bidt, bidc, in 't flof ter neergeknield,
Van God de redding der Hellenen !
Ziet gij dat kunstloos praalgetlicht,
Door 't gloeijend morgenrood verlicht,
Aan Misfolunghi's vruchtbre flranden,
Waarbij de traan der Grieken vloeit,
En 't cipresloover eenzaam groeit?-Daar rust de zoon nit verre landen !
Dnar rust Brittanjes eedle zoon, (")
De reuzenbard, wiens Godentoon
De ziel verhief op aadlaarsvleuglen,
Die vaderland en erf verliec,
Om daar, waar de Arethufa viiet,
Het wodn der dwinglandij to ceuglen .
Daar rust die bloem , zoo vroeg gemaaid,
Dat zaad , voor de Eeuwigheid gezaaid,
Waarop de traan der weeuwen regent,
En 't weesjen treurt, in rouw getooid :
Ziet, hoe bun hand er bloemen flrooit ;
Iloort, hoe bun mond den dooden zegent!
Die zegen dale ook op u af,
Die traan dauwe eens ook op uw graf,
Ais ge nan den dood uw tol moet geven ;
En fchoon u de card' geen eerzuil flicht,
Uw naam wordt toch in 't eeuwig licht
Van 't heilig Godsboek aangefchreven .
Wanneer eens 't licht der Eeuwigheid
Op 't wolkizuur zijn glanfen fpreidt ,
C-7 Lord m
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Dan leest ge uw' naam in d' Englenkoren ;
Dan zult ge nit 's Heilands mond verftaan
„ Gij boodt uw' broeders redding aan
„ Geniet bet loon, uw' deugd befchoren!"
Komc dan, war Godsdienst ge ook belijdc,
Aan Griekenland uw hulp gewijd :
gnelt naar 't altaar der Menschheid henent
En gij , wien 't lot zijn guest onthield,
Bidc , bidt , in 't ftof ter neergeknield,
Van God de redding der Hellenen
Ras breekc dan 'c heerlijk tijdvak aan,
Waarin de juichtoon op zal gaan :
„ De zon van Hellas is herrezen!
„ Bezield door Chriscus Hemelleer,
„ Schiet zij haar ftralen, als weleer,
„ Maar fchooner nog, op 't aardrijk uedr,
,, En zal Euroop tot zegen wezen !"
Rotterdam.

A . VAN DER HOOP, JUN .
HET NIEUWE JAAR .

De ltoude Wintermaand heeft beck gevloerd en itroomen,

Een' diamanten krans gehecht nan ftruik en boomen ;
De versch gevallen fneeuw is 'c maagdenblank gelijk ;
Her fchitterend azuur aan flonkerfterren rijk ;
Hec hoekje van den haard , waar heldre vuurtjes knappen,
Gefchikt voor zoete boerc en 't kinderlijke fnappen ;
Hec vooglenheer is ftom : maar in de kostbre zaal
Streelt ons der vrouwen item meer dan de nachcegaal ;
Wij hooren in 't akkoord der wakkre 'kunstgenooten
Een Meilied, fchoorer dan op 't jeugdig groeu gefloten ;
En, hoe de tortel klage, als hem her gaaike ontviel ,
Oneindig dieper fnijdt de treurzang door de ziel .
Geen rund of dardend ros moog' door de weiden £pringen,
r' u hupplen in 't vertrek de maagd en jongelingen ;
En , is ook niet de vloer als frisfche zoden malsch ,
Toch zweeft de hindenvoet, bij 't flingren van den *,vats .
Nlogt foms ons ook de tijd in 't bar faizoen vervelen,
De Schouwburg is gereed , en wisfeit van tooneelen ;

HIT NIEUWE JAAR .

Voor 'c oor, niet al to kiesch, vertoont men bier de klucht,
En , wie gemaklijk fchreit , ftort foms een' traan en zuchc .
Zijn velen van de jeugd nog niet aan 't zalig vrijen,
Misfchien vale de eerfte vonk op lieve fpeelpartijen ;
En blijft er dan nog tijd, een uurcjen onbefteed,
Soirdes , thds danfans zijn tot hunu' dieiist gereed .
Zoo kan die ftrenge maand der levensvreugd niet fchaden
De rozen bloeijen bier, al Borden ook de bladen .
Do harre winter valt bet vrolijk hart niet bang :
Geen zoete pret vermoeit, geen avond is to lang .
Bij 't krieken van den dag, hoe mat dit ook moog' wezen,
Is nog wat men genoot in 't flaaprig oog to lezen :
Zoo , koude Wintermaand ! is ras uw einde daar,
En ieder roept om ftrijd : „Neil, heil in 'c nieuwe jaar I"
'c Lust mij, den eeriten dag diens nieuwen krings to malen .
Al fchiec, door neevlen hecn, de lieve zon geen ftralen ;
Al vliegen vlokjes ook, gezweept door 'c Noorden, rond,
En nijpc de felle kotl bet oog , den reus en mond,
't Is pret voor iedereen ; ja zelfs , door haar gedreven,
Schijnc in des grijsaards borst de lence op nieuw to leven .
Dear ftaac bet kleine yolk, welks oog van vreugde lacht,
Digt bij der oudren bed, verlangend op de wachc ;
En flap pen vader nu en moeder nit do veren ,
Pan firoomen alien nan ; zij hangen nan bun kleeren ;
Zij drukken lip op lip ; zij ftrenglen arm in arm,
En 't words onr 't oudrenhart dan zoo weldadig warm .
De frisfche zuigeling , als kende bij reeds 'c lesje,
Beweegt den lieven mond, zoo vriendlijk rood als 't besje,
En fpreekt, daar magtloosheid lien zoeten tolk nog fluit,
Zijn' zegen , door een' lach, met broertje en zusjen uic .
Nu moot men ook der meid hot nieuwe jaar afWinnen
Zij weet bet , en komt zoo, dat alien's merken, binnen ;
En ook dezelfde wensch, wiji 't volkje aan haar zich klemt,
Is voor do iladhoudres van moederlief beftemd .
o Gij, die dienstbaar zijt, weet ge in bet hart to zaaijen,
Dan zult go, met 't gezin, van ecuen akker maaijen .
De voedfter heeft u lief, wanneer gij , onvermoeid I
Met haar voor 't bloempje zorgt, dat in den echttuin bloeit ;
De vader dankt bet u , als voor zijn teerbem'nden
Hij nog cell wakend oog, een trouwe gids snag vinden ;
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En 't kind, dat simmer veinst, 21s 'c aan uw zijde fpeelt,
D_nkt, wijl't u handjes reikt : ,, Ze is van mijn moeder't beeld ."
Ja nog, nog dank ik n,, die, reeds voorlang verfcheiden,
Die dierbre moeder hielpt, in 't zorgen, waken, leiden,
Zoo menig vrolijk uur fchonkc aan mijn prille jeugd,
Die leedt bij elke (mart en deeldet in mijn vreugd ,
Reeds .oud, en langer niec voor dezen post berekend,
Nog zegendec door 't oog, de taal van 't hare fprekend,
En, tot den laatfien dag van uw verblijf op aard',
Een lid van 't huisgezin, van ons onfcheidbaar waart :
Neen, 't goed vergeet ik nooit, dac ik van u oncleende ;
Getuige zij de traan, dien 'k bij uw fterfbed weende .
o, Welk een bliJ verfchiet 1 Als 't zonlicht ftraks verdwijnc,
En 't flaauwe van de kaars of 't flikkrend lampje fchijnt,
Dan komt de pret eerst regt : gezeten om de cafel,
Wordt nu bet oog gelokt door poffertjen of wafel ,
Oblie en chocolade, of, ware lust voor elk,
't Chinefche geurig blad met fuikerzoete melk .
Nu, daar ze uit voile borst een luchtig liedje zingen,
Deelt moeder rustloos rond aan al haar lievelingen ;
Geen enklen, then haar hand, op zeegnen tuft, vergeet ;
Zelfs foms is zij ce ruim , de maat , waarme~-' ze meet.
Hec fpel, de zoete boert en bet onfchuldig kozen
Zijn lieve geurcjes van der lenses eerfte rozen.
Zij ftreelen op Nieuwjaar en ieder ander feest
Want voor de'vrolijkheid ftemt dan 't genoc den geest .
Verhoogd wordc nu de vreugd, als in de kindfche fpelen
De reeds gerijpce man en ceedre moeder deelen ;
Als tot der kleinen kring de vriendlijke oude daalc,
Goedwillig hem de lach uic duistere oogen ftraalt ,
Een blosjestint hem kleurt, fchoon van zijn koon geweken,
De rimpel door de hand van 'c kind wordt glad geftreken ,
En 't jeugdig volkje, nu van dwang en leiding vrij ,
Met fonklende oogen zegt ; „Die oude is jong als wij ."
Maar, eer nog de avond valt, ontftaat een ander leven,
Als werd geheel de flad door 'c zelfde rad gedreven.
Het bellen houdt niet op ; 't is als bet bijgegons
Om vollen honigfchat ; elk heeft een weusch voor ons.
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't Is Christlijk, wat men hoort : de keur van zaligheden,
Bij ruime fchepels vol , voor allen afgebeden ;
Her laugfte leven, ooit den fterveling vergund ;
Al, wat bet harte zoekt, of ge immer droomen kunt .
o, Zie eens van bet gros dat heerlijk fchittrend kleurtje ;
o, Riek aan elke zij dat lief en ftreelend geurtje :
En zeg mij , of dat volkje, eer bet u zeegnen kwam ,
Niec voor welfprekendheid Schiedamfche prikkels nam?
Maar luid zij ook die wensch voor aarde en hemel beiden,
Van andre wenfchen is hij zaaklijk onderfcheiden .
Soms met een' warmen kus, dan met een' zachten druit,
Ontvlugt der voile borst die voor elkairs geluk
Hier ziet men elke hand , is 't laatfte woord gefproken,
Als waar' 't een manuaal, gelijklijk uitgelloken,
En zegt ons ieder oog , waar zoete hoop in leeft :
„ Hij , die ontvangen mag, is zaalger, dan die geeft.'
Hoe bout is niet de troep van alien , die nu vragen !
Waan 't armoe niet alleen, bij kommervolle dagen,
Die, als de koude nijpt en in den bangen nood,
Met fchier verkleumde Teen ons fmeekt om vuur en brood
Den ambtnaar zien wij ook der burgren offers halen,
Dien zij , door 'c ftadsbeftuur, uit eigen beurs b 2talen,
Als fprak hij , onvernoegd, tot zijnes meesters hoon :
„ Mijn zweet betaalt ge niet ; to karig is uw loon ."
Maar nader, lieve jeugd I bier hebt ge mooije prentjes ;
Een vreemd en heerlijk foort van kleppers en van ventjes.
Van voor des (lepers flee genomen, fchijnt dat paard,
De man bij deze kar van Lilliputfchen card ;
Half ledig de oliekruik, die g liuftert .i n zijn handen ;
Een dwaallichcje elke pijp, waar rdverberes branden ;
Yet huis , dat bier ons oog in vollen glans aanfchouwt,
Als ware 't de eerfte hut, door Noach's firm gebouwd ;
En gindfche toren, met zijn net, eenvoudig kruisje,
Voor Davoos kapicool oen fierlijk fchilderhuisje ;
En dan bet heerlijk lied, cen toegift bij ai 't fchoon'
War heelden, welk een zwier, hoe fmeltend is de coon!
Bet gnat op elke w jz', van trippelmaat tot flepen ;
Gij vindt en kort en tang, naar kens, de lettergrepen :
ja , leefde Vondel nog, hoe flout die Feniks vloog,
Gewls hec kunstfiuk was een doren in zijn oo ; ;.
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Een jaar gang we6r voorblj : hoe veel is Diet ver2nderd,
Sinds bet zijn' loop begon I Deez' loos een' andren ftanderd,
Dan then, v66r korten cijd, hij plegtig trouwe zwoer :
Want die toen ftuurman was, zit langer niec aan't roer ; -Die _vletjer is nit 't flijk de ladder opgeftegen,
Heefc, tevens met den post, de kundigheen verkregen ;
Jan fchold , om gunst van 't yolk, op geestlijkheid en croon,
En dienc nu Jezuft en dwingeland om loon ;
Piet , arm als'c kruipend wormpje en fchier door elk verftooten,
$exit on flapels goud en achtlng, door bet loten ;
En hij , die onlangs nog de fpot van alien was,
Door 'c fpeculeren rijk , is van de Beurs 't kompas .
Annette, die nog korts van vrijers Diet mogt hooren,
Zien wij nu huppelen aan d' arm van d' uitverkoren' ;
Jofine heeft zoo lang door grillen hem geplaagd ,
Dat hij den knoop verbrak, en eenzaam treurt de maagd ;
Sybille , dertig jaar let juk van d' echt ontvloden ,
Nam gretig de eerfle hand, die haar werd aangeboden ;
En zonk, op 'i3 echtvriends graf , Mariane in wanhoop nedr,
Zij huwde, toen ze kon, een' jongen losbol wedr.
0, wilde ik nit let oog de zilte tranen lokken,
Bij Diet gefloten wond op nieuw den boezem fchokken,
Wat ftof had Diet mijn lier I Maar, broeders , zusters ! neen
Reeds voerde een deel van 't leed de Tijd weldadig hedn .
Zijn' balfem moet bet hart des droeven Diet verfmaden ,
Niet zweven, wars van 'c lichc, op altijd fombre paden ;
En hij , die in zijn oog een lachje roepen kan,
Al gloort let neevlig nog, is een gelukkig man .
O, 't zij me dan vergund, van ramp noch fmart to reppen,
Aan'c kwijnend flruikje wedr een vriendlijk groen to fcheppen ,
Als zwakke kunst 't vermag, en door eeu' losfen coon
Te wekken eenig rood op de uitgebleekte koon !
Het oude goat geftaag op ; card' van 't nieuwe zwanger :
Onchoud , mijn Zangeres I ons dan 'c verfchiet Diet laDger
;chuif weg bet digc gordijn, zoo ver uw kraehc vermag,
En fchets let naadrend lot ons in den vollen dog .
Hem, die u hooren wil, moogt gij daarvan vertellen
Zoo wis coch gaac uw kunst, als, bij bet wedrvoorfpellen,
Die van den Almanak , en , voor den grooten hoop ,
Bet trekken, op den talc, van ieders horoskoop .
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Eer nog een jaar, Arist1 op nieuw zal zijn verloopen,
Zult gij, met eigen hand, 't gebouw der welvaart floopen :
Want , altijd bij de maats en zelden nan bet werk ,
Dan ftort haar pijler in, fchoon ook als ceedren flerk .
73ij u , o Lijsje ! moet bet kwijuend kind 't ontberen,
Het derven van de zorg der losfe moeder leeren :
Want eigen woning is voor u een bitter kruis ;
En , waar de klcine derfc , daar teren rat en muis .
Words niet een vette brok aan Willem toegefmeten,
Dan geldt bier Paulus' fpreuk :,, Slechts hij, die werkt, zal eten ."
Wijdc JUUltje aan zwier en pracht geftadig ieder unit,
Dan zucht de vrijer ras : „ Dat meisje is mij to duur ."
Blijft Karel z66 bet veld der letteren bebouwen,
-Dan zal hij , oud en grijs , nog zijn Collegie bouen
En Emma, zoo gekleed , moordt blosje en poezle lean,
Graaft roekloos eigen graf, gaat aan de tering hedn .
Maar , wijze Ferdinand ! ten loon van al uw zwoegen,
Zal, bij verkregen vrucht, uw ijver nieuwe voegen,
En apes lacht u nan , als gij , na 't work , verrukc ,
De gade en 't bloeijeud kroost nan 't zorgend harte drukt .
Zwaar, Lotje ! zij uw post : wat komt , door rustioos flooven,
De wakkre vrouw van 't huis , de moeder Diet to boven?
Ja, eer het nieuwe jaar ten einde is van zijn baan,
Daukt manlief,, voor 't gefpaarde , u met een' warmen traan.
Voor u, o Leopold ! zal 't ook zijn rozen baren :
Reeds lacht der kennis vrucht u toe in zwellende aren ;
En eeriang, a!s ge maait, wat vlijt en ijver gaf,
Wijst u geene eedle maagd, hoar l'efde waardig, af .
Ga , Pdietje ! ga zoo voort : de bij is tuk op 't puren ;
De jongiing zoekt de bloem, befchaatlwd door dak en muren ;
't Is r,e :heids hagelwit, 't is eenvouds zachte glans,
Die fchittert in bet oog des onbedorven mans ;
En , eer veelligt bet jaar zijn' loop nog beeft befloten,
Words reeds door u hot heil eens zaalgen echts genoten .
o T>>ekomst ! houdt gij ook voor ons den fluijer digt,
Toch ttroomen, 't weeffel door, de vonken van bet licht ;
`.loch zal 't, gettadig meer, door nacht en nevel dringen,
En vallen in het oog der zwakke ftervelingen ;
wade hand ook poog' , die door den Domper fmoort,
la ,
Verism 'en ii oct ze allergs , en 't dringt gefladig voort .
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Preekt, Ridders van die Orde! ons uw verheven leering,
Ep van 'c gezond verfland tot dwaling de bekeering ;
Roemt vrij bet oud geloof, dat 't denken ons verbiedc ;
Zijt, door 't bedrieglijk mom en 't valfche, Jezurt ;
Vloekt ieder, die den flrijd voor 't heilig regt drjft wagen ;
Noemc 't kruipen van den mensch des Hemels welbehagen ;
Bouwt op den nek des flaafs, her Albefluur ten boon,
Der priestren oppermagt, der volksverdrukkers croon ;
Leert, dat her zonde zij, als, met weldoende handen,
De kennis 't pokkengift of 't pestvuur aan durft randen,
En wijsc den heldren geest en d' onverfchrokken leeuw
Terug naar't goochelfpel der domme middeleeuw :
War baac u 't kunflig rag R De tijd zal 'c eens verbreken ,
De menschheid,'c heerlijk lichc, de deugd den Godsdienst wreken .
Maar tot u, die de hand der milde moeder kust ,
Tot u, c lieve jeugd! drijft mij op nieuw mijn lust,
Neen, niec genoeg kan't oog, beminnelijke vrouwen !
Die kleenen, liefdes teelt, fort ge alles nit, aanfchouwen ;
't Penfeel , hoe 'c kleuren zoek' , maalc bier de tinten niet
Leg,Zangfler ! 'c fpeeltuig near; to koud wierd't gloeijendst lied .
Maar neen , al is bet nog niec daar,
Her einde van 't gevleugeld jaar,
En werd nog 't nieuwe niet geboren,
'k Wil wenfchen , Vriendenkring! als zag
Her oog van alien d' eerflen dag
Reeds in den dos der zwanen gloren .
Den jongling wensch ik, war een' man
Tot eer der menschheid vornien kan
Den lust om 't fchoone na to jagen ;
Een' geest, die bloefems vroeg belooft,
De bloem tot rijke vruchten flooft,
Om eenmaal die , als kroon , to dragen .
Dan aan zijn zijde eene eedle maagd,
Die onbevlekte rozen draagt
Op 't leliewit der malfche koonen ,
Gefchikt om in 't vercrouwlijk uur,
Gewijd aan Liefde en aan Natuur,
Hem voor zijn noeste vlijt to loonen .
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Der frisfche, zachte en lieve meld
De parel van de huis :ijkheid ,
Aan glans veel rijker dan juweelen ;
En dan een hart, dat haar waardeert,
Die pal als een' fchat vereert ,
Om met haar lief en leed to deelen .
U, ouders ! bloempjes uit den echt,
Zoo als de vruchtbre Mei die hecht
Om 't welig groen van 't faprijk ftruikje ;
En, zacht befchaaAwd door onfchulds blaAu,
Zet cens bet heerlijk ooft zich aan,
Van alle lieve deugden 't puikje.
U, grijzenI. als de zonne daalt
En flaauw nog uit bet Westen ftraalt,
Een' heldren avond , vrij van zorgen ;
En , fchuift de nacht zijn' fluijer digs,
Bij 't hangend floers een fchooner licbt,
Dan dat van eenen zomermorgen .
U alien welvaart, zoete rust,
Een kalme vaderlandfche kust ,
Vrij van bet barsch geloei der ftormen ;
En dat bet onzen God behaag' ,
Een perk to ftellen aan 't geknaag
Van domheids lage en wreede wormen .
Waar hij Wt loof en ruigte fchiet,
't Verdrijven van den Jezuit,
Bet breidlen van 't verpestend Rome ;
Ja, dat onfchatbre liefde en vred,
Der godsvruchts teelt, van l everled,
Met 'c heerlijk rij k van Jezus, kome 1
H . VAN LoGHEM .
IETt OVER MEVROUW CATALANI, TER GELEGENHEID VAN
BET OP DEN 2 JULIT L. L. DOOR HAAR T$ PARUJS GE .
GEVEN CONCERT .

Toen Mevrouw

CA TA L A N I zich, vOOr i8 jaren, bet eerst

to Parijs liet hooren,

fchreef men van haar : „Geene thans
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levende Zangeres treedt C A T A L A N I in de bravour-aria op
,, zijde ; maar in de uitdrukking laat zij veei to wenfchen
„ overig ." De juirtheid dezer uitfprake werd ook door bet
thans door haar gegeven Concert wederom bevestigd .
Mevrouw C A T A L A N I is door de Nl4uur met zulk eene
volheid van verbaz.ende vermogens begiftigd, als in den loop
van een' menfchenleefcijd, of welligt van meer dan een',
flechts ednen fterveling ten deel vale . De Tijd heeft barer
flemme nog niets, dan een zesde (fixte) in hoogte, ontnomen ;
waarom zij bet Orkest ook zoo veel lager heeft does flemmen .
Daarenboven heeft dezelve twee toonen in diepte gewonnen ;
zoodat zij tegenwoordig van la tot la reikt . Jammer, dat de
Tijd, die haar bet verlies van bet eene door bet gewin van
bet andere vergoedde , haar Diet tevens in uitdrukk_ing en gevoel deed toenemen ; dan die is geenszins bet geval . Zij
bezit echter nog dezelfde volheid en ontzettende kracht, en
de reine metaalklank en verbazende buigzaamheid barer item
is nog even bewonderenswaardig ; maar de zangftukken der
Kunftenares, welke zoo overdadig rijk is in tours de force,
ontberen grondigheid en bevalligheid ; zij misvormt en be .
derft de melodie door eene overmaat van verfieringen , die
niet alcijd van den besten fmaak zijn, en viert al to dikwijis
aan hare zucht, om de ganfche krachc barer ftem to ontwikkelen, den teugel . De fchuld van dit gebrek ligt bij de Go .
den zelve, welke haar' bet vermogen verleenden, om alleen
door hare reusachtige natuurgaven,zonder pulp en medewer .
king der echte, kunstmatige vorming, to bewonderen en to
l:1et king flechts van Karen wil of , en zij
betooveren .
tong ; de trillers welden uit hare keel op, kunst- en vorme .
loos, als uit die des nachcegaals, en van alle kanten klonk
haar een onftuimig en verrukt handgeklap tegen . Hiermede
paarden zich weldra Dog meer geldige en even fchitterende
bewijzen der algemeene bewondering . Wac was alzpo natuur.
lifter, dan dat bet eerier jonge , fchoone , van een' zoo ongehoorden bijval duizelende Zangeres in 't gebeel Diet in den
sin kwam , dat nan haar talent en Karen roein Dog lets ont .
brak , en dat zij , ter grondige vorming van bet eerlle en ter
bevestiging van den laatflen , to midden van eene met zoo
veel geluks en voorfpoeds aangevangene loopbaan , behoord'e
ftil to ftaan, om vervolgens hare Atalante-vlugt,na door een'
bekwamen en ftrcngen Meester co zijn iugewijd in de geheimenisfen der zangkunst, met hoogerea en reineren luiscer to
„
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vervolgen? Maar bet ging haar, gelijk bet Karen vermnarden
landgenoot R o S S I N I is gegaan . Imn:ers , beeft de maker
van Tancredi en de Gazza ladra (de diefachtige Ekfler) wet
ooit aan de itudie van bet Contropunt gedacht, ten einde
zich de achting van echte en geleerde zang_ en muzijkkenners to verwerven? H1J vergenoegde zich met . . . . de bewondering van gausch Europa! (*) - Wanneer Mevrouw
CAT ALAN I aan bet roerende pathos en de kracht der uitdrukking van eere PASTA de betooverende bevalligheid en
de klasfieke zuiverheid der voordragt van eene II A I N V I LL E - F 0 D 0 R paarde , zoo ware zij een wonder , dat wij wel
bier beneden, finds bet Rijk der Toovergodinnen is verdwe .
nen, niec meer zullen aanfchouwen .

(*) „ Ross I N I's Opera's," vonden wij onlangs ergens,
niet onvernuftig, opgeteekend, n zijn bet in muzijk gebragte
b Frankrijk t"
ARBEIDEN, EEN GAAUWDIEFS - KUNSTTERM.

I n bet nit geloofwaardige Akten getrokken Roovers- en Gaauw.

dieven- Irchief komt eene verklaring voor van der gaauwdieven kunstterm, arbeiden, welke , naar wij gelooven, niec
zoo algemeen bekend is, als dezelve opmerking wekken moer .
Woordelijk luidt de bedoelde piaats aldus : ,, Arbeiden bee.
ten de fchelmen, iemand zijne beurs, horologie,tabaksdoos,
kettingen , zakdoelt , ringen , halsfieraad , hoofdbedekfel , ja
zelfs hemdknoopen to ontfutfelen, zonder dat de befolene
daarvan iets gewaarwordt . In deze kuilst wordt den leeken
prakcisch onderwijs medegedeeld . Tot dit einde dienen twee
ledepoppen van mans . en vrouwen _ grootte , naauwfluitend
gekleed, en met kostbaarheden in de zakken voorzien . Aan
deze zeer kunfig zamengeftelde ledepoppen, welke men in
elke menfchelijke bonding en toeftand plaatst, zijn bij ieder
gelid kleine fchelletjes , ongeveer honderd in getal , aangebragt,
welke bij de minate aanraking en beweging geluid geven . De
leerling, met de gemakkelijkfte proeven aanvangende, moet
apes ronfelen , wat zich flechts afhandig maken Nat , zonder
dat edn fchelletie zich hooren laat . De onderwijzer oefent, wet
is waar, infchikkelijkheid jegens zijnen kweekeling ; maar, bij
bet ontwaren van onoplettendheid, brengen flagen en honge,
ren hem tot meerdere bedachtzaamheid . En wanneer hij het
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zoo ver heefc gebragt, dat hij de beide ledepoppen in elke
houding, zonder dat den fchellecje hem befchaamt, gebeel
kan uitplonderen, krijgt hij verlof, voor eigene rekening to
arbeiden , onder beding echter, als loon des onderrigts , van
een bepaald deel der vruchten van zijne vlijt aan bet alge .
meen depot to leveren ."
DE ADELTROTS DOOR DE SCHEIKUNDE BESCHAAMD .

In

Eene ware Inekdote .

Duitschland verbreidt zich de lust tot de Scheikunde ge .
lijkelijk met de liberale denlcbeelden ; waarvan de navo!gende
echce Anekdote sevens bet bewijs oplevert . Een Duitsch Bay.
ron , van een aloud geflacht , hebbende de zestien kwartieren
in elke linie, woonde to Berlijn de lesfen in de Scheikunde
bij van den vermaarden Hoogleeraar K L A P R 0 T H , wiens ver.
lies zoo aigemeen betreurd wordt . Op zekeren dag, dpt zich
de Baron weder naar bet Laboratorium van den Chemist begaf, werd zijn rijtuig omvergeworpen, en hij en zijn koet .
fier zoo zeer gekneusd door den val, dat de to huip geroe .
pen Arts vermeende, beiden to moeten aderlaten. De Baron
kwam hierdoor op den inval, om van dit ongeval partij to
trekken, ten einde een vraagfluk op to klaren, dat hem meermalen had bezig gehouden . Hij wilde, namelijk, weten, of
bet bloed van een Duitsch Baron en dat van eenen man uic
bet yolk inderdaad van verfchillende natuur zijn, gelijk men
beweert. Diensvolgens, bet produkc der beide aderlacingetl
in twee onderfcheidene vazen opgevangen zijnde , zond hij
betzelve aan den Scheiku'ndige, met verzoek om beide aan
de allernaauwkeurigfle ontleding to willen onderwerpen . Dezelve volbragt zijnde, leverden zij dezelfde hoeveelheid op
van ijzer, kalk , magnefia, phosphas calcis , aluin, murias
potasfae et fodae, fubcarbonas fodae, fulphas potasfae, flijm .
achtige extractive flof, en water . Alleen bevatte bet bloed
des Barons twee honderdfle deelen waters meer dan dac des
koetfiers ; welke bijzonderheid ten voordeele des laatflen
zoude ftrekken, bijaldien dit gering verfchil eenige opmer .
king verdiende. Men kan alzoo uit doze vergelijkende ont .
leding befuiten, dat bet bloed eens Barons en dat van
een gewoon mensch , phyfiek en chemisch , volkomen ge .
lijk zijn . - De verlichte Edelman vereenigde zich gereedelijk met dit refultant, en zond er onmiddellijk aan den on .
derwijzer van zijnen zoon een affchrift van, denzelven wet
uitdrukkelijk aanbevelende, zulks ter kennisfe des jongen Barons to brengen, en het hem telkenreize to herinneren, wan .
Peer hij fcheen over to hellen, om zijn bloed voor edeler en
zuiverder to bouden, dan dat van andere menfchen .
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VERGELIJKING VAN ARATUS VAN SICYON
EN
PRINS WILLEM

I.

(Door den Schrijver der Vergelijking van
en

H ANN i B,& L

MARLBOROUGH.)

D e ware Vrijheid, bet fireelendfie goed van den rede-

lijken mensch , naast gezondheid en zielerust , - deze
aan zijn VaJerland to verfchaffen, is eene der grootf'e verdienfien , die den braver Staatsman , den Veldheer kunnen vereeuwigen . 1\loeijelijk is zonder twijfel deze verdienfie en onderhevig aan de grootie gevaren , maar wordt
ook met bet bewustzijn van grootheid, van wel gedaaa
to hebben, verzeld, en beloond door bet hoogfie, dat
de eerzucht van een' lierveling kan flreelen : bet voorwerp je zijn der liefde van een vrij Volk (*) ; iets, 't
welk alle fchatten, alle certitels der Aarde ver overtreft .
Dan, hoe menigeen liceft , in plaats van ware, valfche
Vrijheid en Regeringloosheid geflicht of bevorderd ! Hoe
zeldzaam zijn de TIDIOLEONS, de WASHINGTONS
bij de Demagogen van Athene, van Engeland ten tijde
van c r. 0 ai w E L L , van Fratikr k in onze dagen ! Hoe
menigeen mogt naauwelijks de eerfielingen van zijn werk
beleven , dat kort na of zelfs reeds v66r zijnen dood weder in duigen viel ! Eel] D I O N, een M A R C U S B R UT U s (hij dwaalde , maar uit zuivere begin e1en) , een R IENZI, een PADILLA, een PORLIER, een RtEG o vielen als martelaars van that , en de zon der vrijheid
verdween met hunnen val achter bloedroode wolken .
Onder de weinige groote mannen, die een' duurzamen
Regeringsvorm flichtten , waardoor hun land uit de banden van uitheemsch geweld geraakte, verdienen de beroemde A R A T u s, Stichter van het Ac/cijche Verbond,
(*) Woorden
DIENGELW .

van Prins W ILL E M

1826 .

NO .

IV .

I)

so

VERGELIJKING VAN ARATUS VAN SICYON

in de oude, en onze w I L L B DI I , Grondlegger der Nederlandfche Vrijheid, eene voorname plaats in de nieuwere Gefchiedenis . De eerfte toch verloste zijne geboorteflad Sicyon van eene drukkende flavernij , haar door wreede tirannen aangedaan, rukte daarop her fterke 4krokorinthe nit de handen der Macedonifche Vorfien, (treed,
met volharding, moed en onverzoenlijken tirannenhaat
bezietd,gelukkig tegen de kleine dwingelanden, die zich,
onder de begunftiging van Macedonia, in Griekenland
hadden genesteld, en bekwam daardoor gelegenheid , om
bijna den geheelen Peloponnefus , Sparta uitgezonderd ,
tinder de vrije vereeniging van her Acheifche Verbond to
brengen ; een Verbond , omtrent van denzelfden aard als
naderhand her Zivitferfche, Nederlandfche en Amerikaanfche, waarin narnelijk de onderfcheidene Staten , die daarin deel namen, hunne buitenlandfche belangen aan eene
algemeene Vergadering overlieten , maar onafhank_lijk en
Souverein bleven elk in den zijnen,wat de huishoudelijke
belangen betrof .
Gelijk A It A T U'S van bet 11chei/che, dus was w I LL E DI I de Stichter van her Nederlandfche Staatsverbond .
Maar hij had teen andere vijanden to worttelen dan A R Ao s . Her is waar, daze ontrukte aan A N T I G 0 N U s G oNA T A S, Koning van Macedonia, de vesting Zkrokori,the ; maar Sicyon , en naderhand Argos, Megalopolis en
andere fteden , flechts aan kleine tirannen , gehaat bij hunne burgerijen, en wier magt dos op een zandgrond rustte, daar zij alleen op vreemde lijfwachten konden vertrouwen . NV I^L L E ii I waagde het, zich to verzetten
tegen de reuzenmagt van F I L I P S II , Koning van Spanje, de Indian, Napels, Sicilia, naderhand ook van Portugal en alle deszelfs Volt plantingen, hleer van Milaan,
Franche-Comta en alle de Nederlanden. Met daze magt
was toch die der Macedonifche Koningen , welke reeds
alle hunne flziatifche veroveringen hadden verloren , geenszins to vergeliiken . Her is waar, w I L L n it I genoot ,
in de laatfte jaren van ziin beftuur over Nederland, eenige
hulp uit FrankrJk en Engeland, en vroeger uit DuitschZ,
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maar hiermede kin men den magtigen o>nierfand
vergeljjken , lien A R A T U s van den Egyptifchen Koning
P T O L E M BUS ontving, eenen Vorst, die den Macedo.
nier in matt althans evenaarde en A R A T U s hartelijk genegen was ; terwijl Prins W I L L E M van buitrtenslands niet
dan fpaarzaam , als 't ware tegen dank, en alleen uit naijver tegen Spanje, eenige manfchap van baide de gengemde Monarchen bekwam , tnaar geld, de aenuw des oorlogs , hem van lien kant geheel niet wend toegefchikt ;
iets , waaraan het P T o L E M E u s den Held van Sicyon
vooral niet liet ontbreken . Wanneer men de Veldheeren
be(ehouwt, die tegen hen overE onden, &oo is , waarlijk
noch ARISTOMACHUS, nAeh ARISTIPPUS, nosh
LYSIADrS, noch DI OGENES,nOCh r$THYs,noch
iemand der kleine Peloponnehfche tirannen, of onderbevelhebbers van de Macedvnifahs Koningen , met m o N.
DRAGON, Of ROMERO, Of VITELLI,ofzelfsmet
V A L D E Z to vergelijken , hoe veel to minder met A L V A,
den eerften kriigsman van Europa under K A R E L V en
in' de eerfte jaren van F I L I P s` II. Men zou eerder de
Macedonifche Phalanx met bet Spaanfche voetvolk, destijds het eer(te van Europa , kunnen avereenbrengen . Maar
in de laattle jaren van zijn leven (Ireed A It A T U s tegen
IC L E O M E N E S, Ironing van Sparta, eetlen vijand, die,
door cooed, talenten, beleid,en vereeniging van ftaatkundige bekwaamhe ien met dapperheid, wel vergeleken mag
worden met P A R BI A , den laatiten en meet geduchten
tegenftander van W I L L E M I, ~iie evenzeer de Zuid-N'e,
derlandfche, als gene de Peloponnefrfche fteden , van het
vrijheidsverbond wist of to troonen .
Wat neer men het begin van de loopbaan onzer beide
Helden in aanmerking tieemt, zoo fproot A R A T U s wel
nit een aanzienlijk gefacht in de middelmatige ftad Sicyon ,
maar w I L L E M I nit een der o .udfte en voornaamfte huiam van Europa, dat van Nasfau, hetwelk in vroeger
tijd eenen Keizer aan het Duitfche Riji ; had gegeven . GeIgk bij den eerften , die in zijne kindschheid reeds, door
den dUR A S A N T ID A S , zgnen Vader had verloren,
Dz
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zelf in levensgevaar kwam, en naauwelijks naar 4rgos
ontfnapte, alles zamenliep , om een' onverzoenlijken haat
tegen de tirannen en tirannij in ziin hart op to wekken ;
zoo fcheen zich daarentegen bij Prins W I L L E M alles to
vereenigen, om hem aan bet Huis van Oostenrzjk to verbinden, hetwelk destiids voor de godsdientlige en ftaatkundige vrijheid van Europa bet gevaarlijktte was . Door
It A It E L V aan bet ouderlijke huis en den Protestanttchen
Godsdienst onttrokken, en met waarlijk vaderlijke zorg opgevoed, werd hem, nog iong, door denzelven een zeer
aanzienlijk bevel over een zijner legers toevertrouwd, 't
welk een' ervaren bevelhebber fcheen to vereifchen . Op
zijnen arm leunde de Keizer , toen hij de regering der
Nederlanden aan zijnen Zoon overdroeg . De Orde van het
Gulden Vlies , en bet Stadhouderfchap over Holland,
Zeeland en Utrecht , viel hem ten deel . Ilet is dus eene
veel grootere verdienfte in W I L L E M, dan in A It A T u s,
wanneer hij, niettegenflaande dit alles , zich tot een' held .
haftigen voorflander van de regten des yolks en der vrijheid opwierp , hetgeen hem ., bij de gemoedsgefleldheid
van F I L I P S II, in plaats van gunfien , bevordering ten
Hove, en eene fchitterende loopbaan in den dienst des
magtigflen Konings , niets dan vervolging, gevaar en verliezen voorfpelde . Want bet zou dwaasheid zijn , zich
to verbeelden , dat w I L L E M I , reeds in den aanvang
der Nederlandfche onlusten , zich de magt , die hem na .
derhand ten deel viel, in 't verfchiet zou hebbenwoorge •
field ; vooral, daar de bij bet yolk nog meer beminde
E G M 0 N 1) daarop , in geval men , tegen alle waarfchijn~
lijkheid, de Spaanfche magt kon to boven komen, flog
grootere aanfpraken had . Het is echter waar, dat hij,
door de dwaze wreedheid van F I L I P S en A L V A gebannen, gehoond en vogelvrij verklaard, geene andere keus
had , dan een onteerend ftilzitten in Duitschland, of den
oorlog , en dus toen in bet geval van A tt A T U s verkeerde .
1Vanneer men beider verdienften omtrent hunne landgenooten nagaar, zoo waren dezelve uitfiekend ; maar de
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moeijetijkheid that n evenredigheid tqt de zeer order#
fcheidene magt hunner tegenftanders . De tirannen van
eenige kleine Griekfche fteden to onttroonen , eenige vestingen door verrasfing in to nemen , kan niet opwegen
tegen den harden en moeijelijken ftrijd, door o It A N J E tegen bet magtigfle Rijk der wereld gevoerd, in 't welk
de zon nooit onderging , en wet in bet eerst alleen met
twee gewesten, destijds op verre na de magtigfte niet der
zeventien, die flechts een gering gedeelte uitmaakten van
de magt des Spaanfchen Monarchs . Waarlijk een verbazend fchouwfpel, bet ddnige van then aard na de onvergelijkelijke verdediging der helden van Oud-Griekenland
tegen x E R x E s! De verwering van Haarlems, Alkmaars,
Leydens burgerij, die at haar vertrouwen, naast God, op
den Prins ftelden , zal ongetwijfeld eene der eerfte plant .
fen in de Gefchiedenis der waarlijk vrije Vol •k en beflaan .In de krggskunde , nogtans , was W I L L E M I, zoo 't
fchijnt , niet bij uitttek bedreven , en fcljjnt, daarin even
zeer door ziinen Zoon DI A U It ITS , als A R A T u .s door.
ziijnen opvolger P II I L o P(E M E N to zijn overtroffen ge .
worden . Van hem toch wordt getuigd, dat hij in ontmoetingen bij dag nooit flaagde , maar uitmuntend gefchikt
was om getieime ondernemingen uit to voeren . Zoo kan
men ook van w i L L E M I getuigen , dot hij gelukkiger zoo
wet als bekwamer was in zulke verrigtingen , waarbij meer
ftaat- dan krijgskunde vereischt word, zoo als de Bevrediging van Gent, de Unie van Utrecht, de huldiging van
A N J 0 U , en bet omflaan van vericheidene, zoo Hollandfiche als andere I'ederlandfche Steden , onder welke men
de overhaling van bet zoo tang vijandige . mflerdam tot
de zaak der Vrijheid met die van Athene tot bet Ache%
fche Verbond door het beleid en de deugd van A R e T U S
mag vergelijken (*) . Het is waar , o a A N J E tvist eenmaal,
bij den overtogt over de Maas , die als eeu kriigskundig
meesterftuk words geroemd, zelfs A L V A to verlchalken,
(*) Zie bet Leven Van A R A T U S door P L
betwelk wij bier voornamelijk gevolgd zijn .

U T A R C H U S,

54

VEROELIJItING VAN ARATUS VAN SICYON

en veroverde Middelburg ; maar hiermede kan men de
verrasfing van Sicyon en van Korinthe, de welgelukte
krijgslist tegell A.R I S T I P P U S , tiran van 4rgos , en de
verdrijving der 1Etoliirs uit •Pellene, door A R A T u a,
gelijkfl;ellen . In heider latere krijgsverrigtingen, tegen
It L .E O MX N B S gelijk tegen P A R MA , waren zlj heeds
ongelukkig ; en W I L L E 51 I , door de `flaatkundige belangen van bet Verbond teruggehouden , kon aich zelfs
niet eens pgrfoonlijk in bet veld tegenover P A R M A vertoonen .
Als Staatsman had A R A T u s vele overeenkomst met
o R A N J E. Gelijk de laatfle, in de verwarring, die op de
Gentfc1e Bevrediging volgde, de Noord-Nederland/ehe
gewesten door de Utrechtfche Vereeniging wist aan elkan.
der to fnoeren , zoo verbond A It A T U S zijne op zichzelve ftaande en dus zwakke geboorteftad Sicyon met bet
aloude, maar min aaniienlijke Acheifehe Verbond , her.
welk daaedoor, vooral door de .latere veroveringen van
A R A T tl s , weldra drie vierden van den Peloponnefus ,
benevens 4thene en Megara, in bet eigenlijke Grieken.
land, bevatte. „ Toen ," zegt P L U T A R C 11 U S, ,, toon .
• den de cheers, dat Griekenlands magt onoverwinne• lijk is, zoo dikwerf bet eendragt, orde en onderge• fchiktheid, en een verflandib Oppevhoofd bezit . De
„ 4cheans toch , die, om zoo to fpreken , een niets uic
• tnaakten van de oude Griekfche magt , en destiids to za„ men bet vermogen niet hadden van U ne f}ad van b •e• tang, behiolden, door welberadenheid, eendragt, en
• door den deugdzaamtten niet to benijden , maar to ge• hoorzamen en to volgen, niet alleen hunne eigene vrij„ heid to midden van zulke groote fieden en heerfchap• pijen, maar eindigden aok met de meeste andere Grie• ken to redden en to bevriiden ." Een fchoone Commentaries op de Ou -Nederlandfche fpreuk : Eendragt maakt
Magt, en op de daden der Hollanders , Zecuwen en hunne Bondgenooten .
Twee daden der beide Helden verdienen vooral onze
bij A R A T u s de bevrediging der partijen
aandacht ;
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to Sicyon, bij w i L L L ns I de Godsdienstvrede. De eerie, namelijk, (zekerliik door de mildheid van Koningg
P T 0 L E Ni E u s bijgeflaan) loste bet moeijeliike vraagiluk
op , waarvan de wedergade op eene grootere fchaal pog
onlangs bet Franfche Ministerie zoo veel moeijelijkheids
heeft veroorzaakt , en Frankrifk gedurende dertig jaren
verdeeid heeft gehouden , -- de beflisfing omtrent de goederen der Uitgewekenen, die dezen terugeischten, maar de
bezitters, als wettig verworvene eigendommen, wilden
behouden . De grootmoedigheid van A tt A T U s eindigde
dozen twist . Met -root gevaar van gevangen en aan den
Koning van Macedonia overgeleverd to worden, reisde
hij naar Egypte, en ontving aldaar van zijnen vriend,
Koning P T o L E Al E U s, honderd vijftig talenten(2,700 000
gulden) , die hij beileedde ter bevrediging van de Uitgewekenen , zoodat de overige burgers hunne goederen behielden . Doch zelf weigerde hij in deze zaak zoo wel
de eer als de verdicnile der afdoening, (hoewel daartoe
onbepaalde volmagt ontvan(Yen hebbende) maar niet de
werkzaamheid : hij benoemde vijftien burgers , om met
hem deze tnjeiielijke en netelige zaak of to doen . „ Hoe„ menigeen ," zegt 11 L U T A It c x U s, „ behield eene
„ veel kleinere fbm, van Koningen ten gefehenke ontvan„ gen , voor zich , en bezigde die tot onderdrukking zijns
„ Vaderlands !" Hoe Ichittert bier dus zoo wel de on .
baatzuchtigheid als wiisheid van A It A T U S nit, die met
dit geld, dour verbazende moeite, de rust, den under .
lingen vrede en de eendragt zijner geboorteilad kocht!
Bhkans nog moefjelijker, dan bet onderwerp dezer ge.
fchillen , was dat , hetwelk de 1Vederlanders verdeelde , -de Godsdienst . Holland en Zeeland hadden grootendeels
de Hervorming aangen inen : de Roomfche eerdienst heerschte not' in de zuidelijke gewe .,ten ; naar de menigte ballingen uit dezelve , die na den Gentfchen Vrede terugkeerden, wilden ouk hier de leer der I-lervormers nier
alleen doen verdragen , ( dit was Diet to keeren , en zelfs
de Roomfchen bewilligden hierin) maar r:
o
heerfchen . Doldriftigen , gelijk i Ai B Y z E, it Ij FI o v E
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wierpen to Gent alles bet onderstboven,door eenen valfchen Godsdienstijver gedreven,waar .
under zich ongetwijfeld ook heerschzucht verborg. Wat
ZOU o R A N J E in deze omttandigheid doen ? De drijvers
fteunden op de geestdrift , den ijver en den haat tegen bet
Pausdom van de nieuwhekeerden, die reeds to voren in
Holland zoo vele gruwelen hadden doen voorbijzien . De
Prins kon hen niet regtflreeks voor bet hoofd flooten : zij
waren , bij bet verraad van fommige Roomschgezinden , en
de onzekerheid, wien hij van dezen vertrouwen kon, de
fteun zijner zaak . Doch hij wist ook al to wel de verderfelijke gevolgen, die zulk eene woeste, revolutiannai .
re handelwijze voor de rust en den voori'poed der zuidelijke gewesten moest hebben . Na vergeef the pogingen ,
dus,,om de zaak to Gent zelve in orde to brengen,
trachtte hij een' algemeenen regel to doen doorgaan , die
bet eerfte voorbeeld is eener door de wet bepaalde, geregelde en algerneene burgerlijke verdraagzaarnheid in
Europa, - den Godsdienst- of zoogenaamden Religionsvrede, die op naam van den Aartshertog M A T T H I A S
in 1578 werd uitgevaardigd . Doch bet was den Prins onmogelijk, den ftroom to keeren : hij moest immers hooren, dat de razende zoo wel als domme n A T H E E N hem
beurtelings voor Papist en Ongodist uitfchold . Naauwe .
lijks was dan ook de Godsdienstvrede uirgevaardigd, o:
dezelve werd van alle kanten zoo baldadig gefchonden,
dat men denzelven meer als eene edele poging, en als bet
blijk eener verlichte en edelmoedige denkwijze, dan als
een welgeflaagd middel tot herltel van de rust in Nederland mag befchouwen . Maar hoeveel moeiieliiker was ook
de taak in zoo vele, door uiterlijke omuandigheden zoo
wet als inwendigen t'aatsvorm verfchillende gewesten,
die, trotsch op hun bermogen en rijkdom, liever heerfchen dan beheerscht wilden worden, waar de Prins eigenlijl: flechts op twee Provincien zeker kon rekenen, de
gemoederen tot een to brengen, dan in eene middelmarige
f}ad, aan A R A T u s door de grootfte weldaad verpligt
Beide de groote mannen begingen echtereenen ftaatkundien D A T H E E N,
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gen mishap van bet uiterfte belang . Toen A R A T U S tegen x L E 0 M E N E s ongelukkig ftreed , brags hij de Ma .
cedoniers, door hem eerst uit den Feloponnefrts verdre
ven , weder daar binnen , en leide dus den grond tot zijn
eigen verderf, hem naderhand door den trouweloozen en
wreeden P H I L I P P U S III , Neef van den braven ANT IGONUS DzsoN,gebrouwen . ORANJE,door P AR.M A

in 't naauw gebragt, w ndde bet oog naar FrankrJk ,
riep A N J 0 u , den Broeder der twee gekroonde moordenaars van den St . liartels-nacht, in Nederland binnen,
en deed hem tot Heer der Nederlandfche gewesten verheffen . Hadde deze verraderlijke Vorst zijnen aanflag op
4ntwerpen en andere fleden met meer listen behoedzaamheid aangelegd , Nederland ware misfchien reeds, toen
een wingewest van Frankrt~k geworden .
Dus begingen A RAT tJ s en WILLEM I, met hetzelfde goede oogmerk , bijna derrzelfden groven misflag, van
zich to veel op buitenlandfche Vorften to verlaten , die ,
onder fchoone beloften van hulp , niets dan eigen voordeel beoogden . Echter moet men bekennen , dat de netelige omftandigheden , waarin zij zich bevonden , bun weinig andere hulpmiddelen overlieten . A R A T U S, door de
Spartanen hijna uit zijn geheele vaderland verdreven, terwijl Korinthe en Mantinea reeds in de handen der vijanden waren, en overal , zelfs to Sicyon, reeds de geest
van misnoegen en oproerigheid, de voorlooper van den
ondergang der Staten , heerschte, - A R A T U S moest
bukken , of zich aan vreemden overgeven . Doch dit bukken werd hem door overarevenen eigenzin afgeraden . Immers liij had nog de keuze over, om It L E o M E N E S ,
then jongen, wakkeren Vorst, geen vreemdeling, maar
een Peloponnefer gelijk hij , een afflammeling van H E RIt U L E S , met zich to verzoenen , door hem bet opperbewind over de Jlcheifche Vereeniging, voor 6csn jaar,
op to dragen . AWeen een zeer kwalijk geplaatfle wrok
kon hem raden , liever tot de doodvijanden der Griekfibe vrijlaeid, de Macedoniers , de toevlugt to nemen .
Doch w i I. L L at I had flechts dric kanfen ; of OIn zich
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aan bet trouwelooze , reeds zoo vaak op de proef a1s
verraderlijk geblekene Spanje to onderwerpen , of zich door
eigene kracht fl:aande to houden, of eene derde magt over
JVederland to fl:ellen, en dus , onder zekere voorwaarden , den Broader des Konings van Frankrjk in to roepen . De tweede dier wegen, verreweg de eerlijki}e en
voordeeligfl:e, werd eerst na 's Prin!en dood ingeflagen,
maar niet vbor dat Frankrijk en Engeland beide de aange
bodene oppermagt geweigerd, en bet laatf}e ons eenen
Vefdheer gezonden had, weinig minder gevaarlijk voor
de vrijheid, dan P A it M A . Het is dus 0 It A N J Z minder
euvel to duiden, wanneer hij den Broeder des magtigf}en
en naburigen Konings, wien hij door flellige verdragen
en eeden en door eene zeer beperkte niagt genoegzaaui
beteugeld achtte,tot redding des Staats deed to hulp roepen ; en hij beging daarbij niet den onvergee$ijken misflag
van A R A T u s , die den fleutel van den Peloponnefus , 4krokorinthe, aan de Macedoniers , wien hij die zelf to voren
met zoo veel beleids had ontweldigd, in handen flelde .
Dit griefde A N j U U wel ; hij wenschte fintwerpen, dest1jds bet hart van Neder land , ter vrije befchikking te hebben, maar gedroeg zich daarbij zoo averegts en onflaatkundig, dat den Nederlanderen in eons de oogen opengingen, en hij het land met ichande verlaten moest . In
dit geval ffeekt dus de Vader der Nederlandfche Vrtjheid
uit boven den Stichter van bet llcheifche Verbond, die
zeifs daarbij eene geveinsde en dubbelhartige rol moest
fpelen , en zich daarover zoo zeer fchaamde, dat hij het
begin der onderhandeling in zijne Gederakfchriftcn niet
heeft to boek geileld (*) . Doch , aan den anderen karat,
bedong deze, bij het verdrag met MVlacedonic , voor zichzelven geene regten . W I L I, E AT I zonderde Holland en
Zeeland van de algemeene onderwerping aan A N j u U Uit ,
en behield daarover her oppergezag . Deed hij dit uit wijze fcaatkunde en zorg voor de toekomst? Waarfchijnlijk ;
maar alsdan moot hij reeds vroeg, en in den beginne,
de heerfchappij van dezen Franschman als noodlottig
(*) P 0 L Y B . L . 11- C . 47 .
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voor Wedeeland hebben aangezien, daar h13 twee reeds
magrige zeegewesten tan run bezag onttrok . Eefchouwde
hij, integendeel , dit gezag als bet 66nige redmiddel voor
den Staat, zoo was bet niet voorzigtig, hetzelve daar •
door to verzwakken , dat hij de eenheid van denzelven,
door de opdragt der Souvereiniteit van Holland en Zeeland aan hemzelven , liet verbreken , en bet utoest A NJ o u verbitteren. Wij kunnen dit alleen oplosfen door
to ftellen , dat w i L t. s ns inderdaad de heersehzucht des
Franschmans , reeds van den beginne af , vreesde , maar
dezelve door de genomene maatregelen (waaronder ook
eene fcbuilplaats voor de vrijheid , in bet ergfte geval , bij
de Hollanders en Zeeuwen behoorde) voor genoegzaam
bedwongen hield .
Het is zonderling, dat A R A T U S , Stichter van een
Gemeenebest, hetwelk meer dan drie vierden van het
fchiereiland Peloponnefus omvatte, met havens voorziett
aan de Korinthifche, Saronifche golf en de lonifche zee,
volftrekt niet aan de oprigting eener zeemagt fehijnt to
hebben gedacht . Bij o R A N J s was zij daarentegen , na de
rampen van 1568 , bet eerfte en 66nige redhiddel ; en onder ziin beftuur heeft Nederland, hebben vooral Holland
en Zeeland wonderen daarmede gedaan . Salamis en Mycale hebben , hoewel op eene kleinere fchaal, hare wedergade gevonden in de Zuiderzee en bij Roemerswaal. Zelfs
de Spaanfche Landvoogd, die kOmt om n L V A to ver
vangen, leert den moed der fiere Zeeuwen vreezen , wier
vloor, over her verdronken land been, bet veege Leyden
ontzet . Zonder zeemagt ware bet voor die twee gewesten volftrekt ondoenlijk geweest, zich vier jaren lang
tegen de geheele magt van Spanje to verdedigen . En wit
is Nederland later niet door die zeemagt gewordem? De
Ouden zouden gezegd hebben, dat eene gunftige Be .
fchermgodheid, door de togten der Watergeuzen en bun .
tie verovering van den Briel, als 't ware een onderpand
en heilfpellend voorteeken van de toekom(}ige grootbeid
der Republiek heeft gegeven ; en tusfchen de houten muren van Hopman D E it ij x lag de kiem van Nee'rlands
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Stan befloten , gelijk tusfchen die van T - H E srx s T 0X L& s de toekomftige grootheid van 4thene. A R A T U S
deed van dit alles niets . Vergeefs wenkte hem de dubs
bele zeefad Korinthe (*) met hare twee havens aan twee
onderfcheidene zeeboezems ; vergeefs de heerlijke havens
yan Pylos in Mesfenie (bet tegenwciordige Navarino), of
de driedubbele kusten van den Peloponnefus ; en dit verzuim van bet oprigten eeper zeemagt was voor de d1cheo
ers naderhand, toen z"g daarmede, in de oorlogen tus .
fchen P H I I. LP P U S ANT 10 C H U S en de Romeinen,
tnisfchien voor Griekenland eene gelukkige onzijdigheid
}sadden kunnen bewaren, of zich, gelijk de Rhodiers en
A T T A L U S, tot nuttige Bondgenooten verheffen, ez ;
nu, dit -alles misfende, flechts eene zeer ondergefchikte
rol fpeelden, allernoodlottigst . lblisfchien hang dit zamen
met een oud vooroordeel tegen bet bouwen der zee,
frog door Wijsgeeren als PLATO gekoesterd (t), en
waarfchijnlijk door bet zedebederf to 4thene ten gevolge
der zeevaart, of door eene blinde bewondering voor de
barbaarfche Wetgeving van LY c u R G u s, die alien zee.
bandel weerde, ontftaan .
In bun karakter heerscht eene treffendeovereenkomst,
Dat van w I L L E At I zullen wij met de woorden van zi .
ner, ongenoemden, maar zeer geachten Levensbefchrijver
mededeelen, die gansch niet partijdig met hem is ingenamen : „ Hij was zeer goedaardig , een gellagen vijand van
„ alle boosheid, wreedheid, anderdrukking en geweld,
„ daarbenevens ook zeer lijdzaam en geduldig , omr bet

(*) Bimaris Corinthi mcenia . H OR AT . Od.
{) )? LA T O, de Legibus, L . IV ab snit . De ondervinding
der latere Volken heeft in twee luisterrijke voorbeelden ge .
toond, dat deze opvatt(ng van den goddelij ken P L A T o we.
zenlgk een vooroordeel is . Geene twee Volken waren ooit
geduchter door Zecvaart en Zeemagc, dan de Nederlanders
in de zeventierde Eeuw en de Engelfchen onzer dagen.
Doch waar heerschte immer meer zedelijkheid of naauwge .
zette godsdien(tigheid, dan in die beide landen bij den mid .
del(tand? Men vergelijke daarmede her van den Koophandel
afkeerige Span;eI
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„ kwand , hem aangedaan, to verdragen , en Been wrok
• noch wraakgierigheid in zgn hart voedende,'t wells een
• klaar bewijs is van een' verheven geest . Hij was open• hartig en ipraakzaam , waar bet paste , maar maakte an• derzins niet veel woorden to vergeefs , zoodat hij door• gaans ftilzwijgende was , waarom fommigen hem w i L• L E M den ZwJger hebben genoemd . Hg wist zijne
• gedachten uitnemend wel to ontveinzen, en bezat zich
„ daaromtrent zoodanig, dat men zijne geheimen niet ligt
• kon doorgronden, i4och achter zijne voornernens gera• ken . Als ho moest fpreken, deed hij bet wel to pas,
,, en zeide niets, dan hetgene ter zake was dienende ;
• daarbij had hij eene wonderlijke bekwaamheid am de
• menfchen in to nemen, to overreden en tot zijne ge„ voelens en voornemens over to halen , maar nog alter• mee.st om bet Volk door minzaamheid en gemeenzaaua •
„ heid tot zich to lokken en aan zich to verbinden , wear„ door hij den geheelen tijd van zijn leven, tot zijnen doocl
• toe , op alle plaatfen , daar hij heeft gewoond of ziclr
• onthouden , door de Burgerij en Gemeente zodanjg
• geacht, geeerd en bemind is geworden , dat hg, gelijl
„ een A:fgod , door dezelve werd aangebeden en gehoor .
„ zaamd, behalve in hen geval op bet laatst to 4ntwer„ pen, wanneer hij in den but van bet Gemeen verviel,
• omdat hij den Hertog van Aleucon (A N J 0 u)ende Fran.
„ fchen to fler.k bleef aankleven (*) ."
Vergelijken wij hiermede de karakterfchets van A R AT u s, door de meesterhand van P o L Y B I u s ontworpen
„ A It A TJU S was in alien opzigte berekend tot de ver• rigting van groote daden . Hij muntte uit door de kunst
„ van wtl to fpreken, door verftand, vernuft en Jlil .
• zwijgendheid. Niemand overtrof hem in lijdzaamheid
„ en zachtzinnigheid bij burgerlijke verdeeldheden, in bet
• aankweeken van vriendfchap, in bet winner. van Bond• genooten . Hij was bij uitftek bedreven in geheime aan• flagen , in bet leggen van lagen aan den vijand, en ltet
• doorzetten derzelven door ftoutmoedigheid en onbezwe(*) Leven van W I L L E M I, Hide D, bl . 7 07-709.
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kene voiharding . Maar die zelfde A R A T U S was traag
• i n bet beramen van plans , en weinig krijgshaftig, zoo
„ dikwijls men den vijand onder de oogen moest zien ,
en fcheen her gezigt des oorlogs niet to kunnen ver
„ dragen (*) ." In een opzigt muntte de Sicyonicr boven
den Nederlander uit . hij was Kunstkenner en Gelchiedfchrijver . Het eerfle verhaalt P L U T A R C H U S , en dat
hij bijzondere gunst bij Koning P T o L E AT E U S genoot,
omdat hij denzelven vele keurige flukken uit de b eroem .
de Sicyonifche Schilderfchool toelchil:te ; bet andere P oL Y B I U s, die verzekert, dat zijne Gcdcnkfchriften zoo
door klaarheid als door geloofwaardigheid uitmunten (t) .
Op dezelfde plaats , welke wij zoo even aantogen , heeft
V 0 L Y B I U S Met H O o F T, wanneer de een van A R AT U S en zijne opvolgers , de ander van W J L L E AT I en
zijne Zonen fpreekt , eene treffende gelijkvormigheid ;
• Van de eendragt (of bet Statenverbond) der Pelopon
„ nefiers, dat voortrefFelijk werk, was A R A T U S van
„ Sicyon de grondlegger en beleider ; heizelve is bevor• derd en eindelijk tot fland gebragt door P H I L 0 P (E• AT E N van Megalopolis, maar bevestigd en tot eenige
• duurzaamheid voor de toekomst gebragt door L Y C o r.." (P 0 L Y B . II . C . 40 .) , De Vader uwer Hoog• T A S
heid
heeft niet alleen den eerften (teen van dezen Staat
„
geleidt, maar dit zwaarlijvig gebouw ter tinne toe op• getogen , laatende daarenboven twee Zoonen achter , om
• 't zelve to dekken , en de voorhooven met metaale muu„ ren to bevesten ; alles met zoo gheringh een hulpe van
• andren, en onder 't gedurigh rammeijen des vijands
„ op 't onbellorven metfelwerk ." (H o OFT , Opdragt
der Gefchiedenis van F R E D E R I K H E N D R I K)
Laat ons eindelijk de gevolgen van beider daden be
fchouwen ; dat is , bet lot der beide Gemeenebesten,
door hen gellicht . De Acheers, kort na den dood van
A R A T U S een braaf en dapper Opperhoofd , P H I L 0 P (EM EN , bekomen hebbende, hielden de grootheid en waar„

(*~ P O L YB . L . IV . C . 8 .
(t) POLY B. L . II . C . 40 .
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de van den Griakfeben naamt nog eenigen tijd op in de

twisten tusfchen de Macedtui rs en Romeinen, waatirs
zij tot de laat(ierl overhelden ; maar i Ft I L a FcE M E N
werd, door een ellendig toeval, gevangen en gedood .
Zijn vriend L Y c 0 ,14 T A s, Vader van den Gefehiedfch4
ver F 0 L Y B-a. US , handhaafde nog eene wijl de vrijheil
der Republiek ; maar weldra bezweek zij voor de fchatl,
delijke heerschzucht en laaghartige ltuiperijen der Romanen, wier rarnpzalige gevolgen de hoofd(iad Korinthemct
een' geheelen otdergang moest boeten ; en dit was de
harttlag , aan de GriekJ he vrijheid gegeven . - Neerla dt
lot was veel heerlijker . Meesters, door het refit van over .
winning, der beste deelen van Indie, terwijl zij hunne
vlaggen door de ganfche wereld deden eerbiedigen,noodzaakten de helden, die w i t . .L E M had vrijgemaakt, apart.
j.e tot eenen voor hen roemruchtigen Vrede. Dit kieue
Gemeeneb4t was lang de eertle Zeetnogeudheid, vaaik de
fcheidsvrouw van Europa ; meer dan eens deden hare ylcjten de vereenigde Engelfche en Franfc1 e Zeemagt w1jkei .
Dan, teen de tweedragt zich in het laatst der achttiende
heuw in dit gezegende land had vastgenesteld, trof de
eene ramp na de anderehet rampzaligeNederland. Twee,
maal maalzoen Vreemdelingen zich onze dwaasheid ten nut,,
te, om ons met hunne knechten tgoverheerfchen . No.
derland werd (o fchande!) cijnsbaar aan hen, die 13ct
bij Kt~kduin, bij Ramillies, bij Malplaquet overwonne
had ; en al die ellende eindigde met den ondergang eenec
Republiek, 46e twee Eeuwen lang den nijd en de bewon .
dering van Europa had opgewekt, en wier uitvaart do
edele H E L M E r s (het was niet anders geoorloofd!) on .
der het beeld van Korinthes val en van den ondergang
der fchepping van A R A T u s bezong . Reeds vroeger had
de zwijtnelgeest eener valfche vrijheid de hoofden van
fommigen onzer landgenooten zoo zeer bevangen , dat de
on(Iel•felijke Stichter onzer Vrijheid , w t L L E M I, voot
een' listigen deugniet werd uitgekreten, die niet dan ei .
gene grootheid bedoelde . Maar de rampen hebben onze
Natie gelouterd ; een waardige Telg van then Vader des
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Vaderlands heeft den zetel beklommen ; wij ceren en beminnen weder met geestdrift den Stichter van ons oude
Volksgeluk , en , om met P 0 L Y B t v S to fpreken , zoo
de dooden van ons eenige kennis dragen , moet de dankbaarheid der Nederlanders hem nu eene zuivere vreugde
verfchaffen voor de lasten en gevaren , die hij voor hen
doorftond.
$IJDRAGE TER BEVESTIGING VAN HET NUT DER TEMPONS BIJ V66RKOMENDE PLACENTA .

(Vervolg van bl . I8 .)

11 et was op den 7 Maart

1825 , dat ik, in den vroegen morgen , ijlings geroepen werd bij eene Dame, in
deze (lad woonachtig, welke, voor de eenentwintigfte
maal zwanger zijnde, en reeds bet einde der achtf'e maand
van deze zwangerheid zonder ongewone toevallen bereikt
hebbende, op bet onverwachtst, bij bet omkeeren van
haar ligchaam in bet bed, door eene geweldige vloeijing
overvallen was . Deze Dame trad nu in haar 45fte jaar,
en was, Dog geene 18 jaren oud, in bet huwelijk getreden . Spoedig hierop zwanger geworden , had zij , in den
tijd van zevenentwintig jaren , twintigmaal gekraamd ;
van welke bevallingen zij de vier eerfte kihderen, acht
maanden lang, zelve geregeld zoogde ; de drie volgende
echter minder lang en minder geiet ; of de overige in bet
geheel Diet , ult gebrek aan zog en aan krachten ; - al
hare verlosfingen waren voor bet overige , regelmatig
en natuurlijk geweest, en aldus ook afgeloopen ; behalve
eene miskraam van vijf maanden , welke door eene zeer
hevige bloedftorting vergezeld was geworden , en haar
destijds ten uiterfte verzwakt had ; benevens eene allervoorfpoedigfte bevalling van een voldragen kind, na wel .
Ice zij, uit hoofde van eene onvoorzigtigheid in de beweging van haar ligchaam, door eene zoo geweldige inwendige ftorting overvallen was geworden , dat, toen ik , vijf
teen na de verlosfing , bij haar geroepen werd, ik haar,
1)
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bij mijne komst, bijna lervende vond . Eene tijdige hulp
alleen was in that , haar l e be .ouden . Hare gezondheid
1aae, voor bet overige, niets to wen l'chen over, alsmede
hare geestgefteldheid , die beftendig vrolijk en opgeruimd
blijfr .
Deze vrouw nu , geheelenal ter neder getlagen door deze plotfelinge, van geene daartoe aanleirling gevende oorzaak voorafgegane , verlchijning van zulk eene aanmerke .
lijke hoeveelheid bloeds uit den uterus, verbeidde mijne
komst met groot verlangen ; to meer , daar hare vier laatfte
verlosfingen (offchoon telkens de geboorte des kinds , en
van de placenta , op de natuurlijtkfte en regelmatigfte wijze gelchied was) altttjd door toevallen , zoo als flaauwten ,,
benaauwdheden , enz . achtervolgd waren geworden, die
haar telkens in een' zeer bedenkelijken toeftand bragten,
en, met welk eene voorzigtigheid en oplettendheid ik haar
aanhoudi nd na de verlosfing bleef behandelen , met geene
mogeltjkheid vo(wkomen hadden kunnen worden ; toevallen, die mij destijds zoo veel to meer ongerustheid baarden , daar ik dezelve befchouwde als bet onmiddellijk gevolg van den hoogst verflapten toetnd van den uterus,
zoo wel in betrekking tot deszelfs eigendom{pelijk levee
en werking, als tot deszelfs zelfflandigheid en zamen .
ftel , benerens die der naastbijgelegene buiksingewanden
en derzelver vaatgellel , enkel voortgebragt door de menigvuldige, elkander fuel opvolgende , zwangerheden en
verlosfingen .
Met al den fpoed, then vriendfchap en hartelijke belangfteiling mij konden inboezemen voor eene vrouw en
moeder, die ik bet geluk gehad had, reeds tweemaal,oui
zoo to f preken , uit de kaken des doods to redden, ijldo
ik ter hulpe , en vond ik de zwangere in eenen hoogst be.
klagelijken toefhnd , doodsbleek en ijskoud, in haar bed,
op den rug . liggende , midden in eene groote hoeveelheid
geklonterd bloed, met eenen rasfen , kleinen pols, en in
eene gemoedsflemming, die de angften en de geringe hoop
op behoud aanduidde, welke hare ziel folterden .
De bloedvloeijing bij mijne komst reeds fchijnende to
MENGELW. 1826. NO . s .
E
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hebben opgehouden, vergenoegde 1k mY (te meer, daar,
bfj vroedkundig onderzoek , niet bet minfte bewijs van eenen
kort aanftaanden arbeid to ontlekken was) met deze belangrijke moeder van een niet minder belangrijk huisgezin, zoo veel doenlijk was , gerust to ftellen , en de hoop
bij haar to doen herleven ; fchreef haar vervolgens de
ftiptfte rust voor, naar ziel en ligchaam ; beval een' verkoelenden,voe4enden en vloeibaren eetregel, en liet haar
een bedarend en bloedflelpend middel inwendig gebruiken ,
waarvan de Tinct . Cort . Cinam . en bet opium de hoafdingredienten waren .--Onder de naauwkeurige opvolging van
A1 bet voorgefchrevene, verliepen de eerfte dagen vrij rustig ; de bloedvloeijing vertoonde zich niet meer, dan bij
eenen veranderden ftand van bet ligchaam , ter voldoening
aan deszelfs gewone ontlastingen fours noodzakelijk, en
dan nog in eene zoo geringe hoeveelheid, dat dezelve bet
gevolg fcheen to zijn van de rottende ontbinding der in
de vagina teruggeblevene bloedklonters ; een vermoeden ,
dat, door de bijzondere bruinachtige kleur en den onaangenamen reuk van bet uitvloeijend vocht, meer verfterkt werd. Wij , echter, bleven bet gevai mistrouwen ,
en het ergfte voorzien . Immers bet was bier duidelijk,
zoo wel aan de hoeveelheid, gals aan de fpoedige Rolling
en de bijzondere hoogroode kleur van bet uitgevate bloed,
dat dit bloed geen aderlijk bloed was, uit de boventnate
verwijde bloedaderen van de yagina of van de portio vaginalis uteri voortgekomen ; maar wel, voor bet grootfte
gedeelte, flagaderlijk bloed, nit de vaten hinnen den ute
rus afkomflig . De placenta derhalve moest reeds, voor
een gedeelte, van de plaats barer aanhechting losgeraakt
zijn , bet zij dat zij meer naar den bodem van den uterus
zat, bet zij dat zij zich op bet oriflcium uteri ingeplant
had . Beide gevallen toch waren onrustwekkend , en leverden een onheilfpellend vooruitzigt op ; bij bet laatfte immers had men , bij den aanvang van en under den
verlosfingsarbeid, eene geweldige en met den arbeid toenemende bloedftorting to vreezen ; bij bet eerfte was de
vrees na de verlosfing , voor hetzelfde ongeval , niet min-
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der, en , war een nieucv bloedverlies , al ware het dan
flog zoo gering, in een reeds zoo hoogst verzwakt E ggchaam zou kunnen to weeg brengen , ziet een ieder ligt
in, die flechts let op den invloed van her blood op de geregelde werking van her menfchelijk ligchaam . Her is waar,
de zwangere vrouw kan eerie ongeloofelijk groote hoe .
veelheid bloods verliezen , zonder dit met den dood to
bekoopen ; maar een plotfeling verlies, offchoon van eerie
mindere hoeveelheid, rukt haar veeltijds, in weinige minuten, we- . Van her eerfle had ik, bij doze vrouw,
reeds tweemaal de verfchrikkelijkfle bevestiging waargenomen ; tegen her laatfte was ik fteeds op mijne hoede ge .
blcven, cn dit vooral was ook nu mijne zorge .
Mijn mistrouwen dan ook in dozen fchijnbaren ftilftand
werd weldra door de uitkomst geregtvaardigd ; want, na
negen dagen in ecne bedriegeliike gerustheid doorgebragt
to hebben , (niets dan dat weinigje bloods meer kwijt rakende, waarvan ik bier boven gelproken heb) overviel de
zwangere wederom op eens , zonder zelve hiertoe eenige
aanleiding -e-even to hebben , eene nog geweldigere
bloedltorting dan de voorgaande . Dadelijk onderzoek ik
nu Karen toelland met nicer naauwkeurigheids, hetwelk1k
bij de eerfte bloedftorting flechts oppervlakkig en vrij onvolledig had kunnen doen, uit hoofde dat de bloedvloeijing bij mijne komst destijds reeds opehouden
g
had, en ik
toen vreesde, dezelve weder to zullen opwekken door de
prikkeling en de betasting van her orificium uteri met
mijne ingebragte vingeren, en uit hoofde dat de vagina
op dat oogenblik bijna geheel opgevuld was met geftold
blood , hetwelk her genoetnde orificium geheelenal van rond .
o m bezette , en hetzelve aan mijn oppervlakkig onderzoek
onttrok . Nu was ik naauwelijks met mijne vingeren tot
aan her orificium uteri genaderd , of ik herkende oogen .
blikkelijk, aan de fponsachtige en ongelijke oppervlakte,
welke zich , op den bovenften rand van bet orifzcium uteri,
aan mijne vingeren voordeed , de placenta . -- War nu to
doen? Arbeid was er hoegenaamd niet, niets zelfs, dat
hem, als kort aanltaande, aanduidde . Her orificium was
Ea
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dik en vr4 hard, en bet fegmewtum vaginals uteri nag
niet geheel uitgezet, maar min of meer nog in de vagina
uitpuilende , zonder de min fle beweging en flechts eenige
lijnen open, zoo als bij vrouwen , die meermalen gekraatnd hebben, gewoonlijk plaacs heeft . De zwangere
zelve -was voor bet overige verbazend flets, ftil, en onvatbaar voor eenigen troost of hoop op behoud ; to meer,
daar haar tegenwoordige toefland haar nu zoo veel to
bitterder aan den dood van hare twee zusters deed gedenken , welke, eenige jaren geleden , to gelijk met derzelver kinderen, de eene to Amflerdam, de andere hier
ter ftede , bij een gelijkfoortig toeval , overleden waren . Zou ik tot de verdere affcheiding van de placenta nu
overgaan , ten einde de verlosfing kunstmatig te voleindigen ? De noodlottige uitkomst van deze behandeling,
twaalf jaren vroeger bij de zuster beproefd, bij welke
zelfs de verlosfingsarbeid reeds eenigzins aan den gang,
en dus bet orificium uteri tot dezelve reeds min of meer
voorbereid was , fchrikte mij van dit voornemen af ; en
bet eenftemmige getuigenis van de beroemd(le Vertoskundigen, aangaaade de doodelijkheid van een dergelijk to
werk gaan in zoodanige omflandigheid, verflerkte mij in
mijn befluit . - Wat dan to doen? Z66 kon ik deze belangrijke vrouw toch niet laten liggen . Geen inwendig
middel zou in flaat zijn de bloedflorting to fluiten, welke zich telkens wederom herhalen zou, en de vrouw,
benevens haar kind, wiskunilig doen bezwijken . lets
moest er derhalve gedaan worden , ow de bloedftorting
to bedwingen en voor het vervolg to voorkomen , tot dat
de uterus, en de overige tot de verlosfing mede betrekking hebbende deelen der vrouw , in werking gekomen
zouden zijn ter uitdrijving van bet kind, 'en mij , tot
bet bcfpoedigen der verlosfing, een gefchikter oogenblik
opgeleverd hebben . En welk ander middel moest bier bij
mij bet eerst in aanmerking komen, dan de temponr?
Veelmalen toch had ik dezelve reeds, en met de geluk .
kig(le gevolgen , aangewend , tot Iluiting van die geweldige bloedftortingen, welke de miskramen dirorgaans vooraf
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gaan, vergezellen of opvolgen . En waarom zouden zij
mij nu dezelfde dienften ook Diet bewijzen ? - Na mij dus
zoo fpoedig mogelijk alles to hebben doen aanreiken, wat
ik tot bet temponeren noodig oordeelde , begon ik dadelijk
met in de vagina eene groote, in azijn en water gedoop .
t o , prop pluklel to brengen ; voerde deze zoo laoog doeniijk op , en plaatfte haar , met eenige ftevigheid ; tegen het
orificium uteri : hierna vulde ik de geheele vagina, met
onderlcheidene malen zamengevouwenelinnen lapjes, fterk
op ; haalde den gewonen doek fteviger aan ; beval aan do
zieke, plat op den rug to blijven liggen, met de borst
eenigzins lager dan bet onderfle gedeelte van haar 1ig .
chaam , en met de onderfte ledematen digt aan elkander ;
verbood haar alle ligchaamsbeweging , benevens alle perfngen naar onderen, en fchreef haar een' verkoelenderr
en zacht voedenden leefregel voor ; terwijl ik haar de go.
paste geneesmiddelen deed gebruiken tot opwekking vaq
de gezonkene levenskrachten in bet algemeen ., en die van
den uterus zocht to herflellen of in werking to brengen
door eene f'cerke oplosfrng van kamfer in brandew1jn, waarmede ik den bulk der zwangere aanhoudend deed bedekken , met eene allerernftigfle vermaning . om dit middel
toch zoo warm , als zij bet verdragen kon , aan to wen•
den, ten einde hierdoor deszelfs doordringbaarheid to ver.
meerderen en deszelfs werking to verflerken , dewiji , gelijk wij weten , Diets de werking der fpiert ;n meer onderdrukt , en derzelver zamentrekking meer belemmert , dan
de aanhoudende koude , vooral bij die van den uterus .
Men fla flechts bet oog op die verfehrikkelijke haemor,
rhagiae uterinae post partum , uit eene to fpoedige ontlediging van den uterus of andere oorzaken ontftaan , en
zie bet ellendige uitwerkfel van die to tang en to onafgebroken voortgezette ijskoude begietingen of befproeijingen
Van hot ligchaam der pas verloste vrouw, waartoe men,
heden , no- , vrij algeme-en overgaar, als tot zijn laatfte
plegtanker, en harrdnekkig mede blijft va6rrgaan,, bet zij
uit gem*oonle of ingenotnenheid met oen eenmaal aange+nomen denkbeeld, bet zig uit volgzu,cht o1' town laakba-
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reli (lender, zonder de minfte acht to gevem of op bet ondoelmatige en fchadelijke dezer handelwijze voor [jet tegenwoordige, of op bet allernadeeliglie van dezelve voor
bet vervolg der kraam . De koude toch , zal zij hier werken zoo als men verlangt , moet plotfeling werken , en zal
dit ook zoo veel to eer en to zekerder doen, hoe grooter bet verfchil in warmte is tusfchen bet tniddel en bet
deel, waarop men bet aanwendt . Heeft bet dit met de
eerfl:e aanwending niet gedaan , is de koude eenmaal doorgedrongen tot bet bedoelde deel , dan houdt derzelver opwekkende kracht op, en verandert in eene verdoovende,
en dit wel zoo veel to fterker , hoe flerker nu de koude
is . Eene beurtelingfche afwisfeling van koude en warm .
t o komt mij voor , alleen in flaat to zijn , dit nadeel der
koude to voorkomen, en derzelver opwekkende werking
bier to onderhouden . -- Dan , keeren wij tot onze belangrijke zieke terug.
Vrij gerust werden nu de eerfle dagen doorgebragt , die
op deze behandpling volgden . De kalmte van ziel fcheen
terug to keeren, de hoop to herleven ; de krachten fchenen zich eenigzins to herflcellen, to meer, daar de bloed
vloeijing, federt de opvulling der vagina, zich niet meer
epgedaan had, en de zwangere uit deze piaats nu voltrekt niets meer kwijt raakte , dan een donkerbruin ., bloederig vocht, dat, van tijd tot tijd flechrs,door den doek
in eene zeer geringe hoeveelheid doorfij .pelde . Om nu
ook alle perfingen naar onderen zoo veel mogeliik to uoorkomen, deed ik, door gepaste lavementen , in de buiksontlastingen voorzien ; terwiil de catheter mij denzelfden
dienst bewees met betrekking rot de blaas, dewijl de
zwangere niet in .faat was , liggende aan deze laattl'e behoefte to voidoen, en zij bij bet zitten zich genoodzaakt
voelde eenige perfing uit to oefenen , om de urin voorb,ij een zeker beletfel to brengen , dat derzelver loop in
de urethra tuitth, en betwelk veroorzaakr werd door de
drukking der in de vagina gebragte tempons van buiten
€egem de urethra. Eene blijvende fonde van gom ela&tick 'erving fpoedig den catheter, ftelde de zwangere in
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de gelegenheid van dadelijk aan deze behoefte to kunnen
voldoen , zoodra zij er den aandrang toe ontwaarde , en
bevrijdde haar to gelijk van eene voor haar onaangename
ktins rbewerking . - Onder deze leiding, nu, bragt dd
zwangere eenige dagen, naar Karen toeiland vrij kalm en
zonder nieuwe toevallen , door , en naderde zij alzoo lang .
zaam tot bet einde van hare zwangerheid, hetwelk ik op
deze wijze zocht to bereiken , zonder vernieuwing van
bloedftorting .
De tempons bleven dus in de vagina onaangeroerd-, tot
dat de bedorvene lucht, die bet doorfi i pelende vocht verfpreidde, en bet onaangename brandende gevoel, waarover de zwangere daar ter plaatf'e klaagde, mij bewogen,,
deze tempons weg to nemen, ten einde ze door verfche .te
doen vervangen . Dan , flechts bet eerie gedeelte van
mijn voornemen kon ik uitvoeren ; want , na net de uiterfl:e omzigtigheid bet grootfte gedeelte der tempons weg.
genomen to hebben, terwijl ik Diet dan den eerst ingebragten achterliet , uit vrees voor eene wederkeerende
bloedviociiing, werd mij, bij de eerfte pogingen tot wederopvulling der vagina, door de zwangere op de dringendlfe wijze verzocht , van toch met deze bewerking uit
to lcheiden, ziinde deze declen nu zoo gevoelig geworden, dat zij betuigeie, bet niet ]anger to kunnen uithouden . En zie daar dan ook bet eenigfte grondige verwijt,
dat men , naar mime gedachten , tegen deze bebandeling
inbrengen kan . Want , offchoon de aanhoudetride drukking der tempons tegen , en derzelver Lang verblijf in, zulke gevoelige deelen, benevens de toenemende fcherpte
der aanwezige vochten , de gevoeligheid dezer deelen wel
eenigzins verhoogen moeten , is bet echter niet to ontkennen , of de tegenwoordige wijze, van de tempons in
to brengen , is zeer moeiielijk , en , door de Diet to ver •
mijden wrijving tegen de teedere wanden van de vagina,
voor de zwangere zeer finartelijk , vooral wanneer men
deze bewerking ten tweeden male herhalen moet . Het,
door D U B o t S verbeterde, fjeculutn uteri van 1£ a Au i E x k®tett *g voor , hier Yale voordeelen to moe .
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ten opleveren , welke ik mij voorgenomen heb to onder .
zoeken , zoodra de g- tegenbeid er zich weder toe opdoet,
daar bijzondere omflandigheden her mij bij deze vrouw
niet hebben toegelaten .
Met weerzin ftaakte ik dan mijne bewerking, en zag de
toekomst met angst'ze gewoet , vast befloten hebbende ,
om, zoodra deze verhoogde gevoeligheid der deelen eenig .
zins verminderd mogt zijn , mijn afgebroken werk to hervatten, ten einde, zoo doende, met meer gerustheid den

aanftaanden arbeid, waar thans nog Been fchijn van was,
to kunnen afwachten . Ik verliet derhalve de zwangere in
eene niet aangename gemoedsftemmin ,

na echter nog.

maals uitdrukkelijk bevolen to hebben, van toch alles to
vermijden, war eenige beweging aan de lijdende deelen
zou kunnen mededeelen .
(Het vervoxg en 17of hierna .)

OVER DE IN DE POOLSTREKEN GEVONDENE ROODS

SNEEUW .

(Een uittrekfel nit eene Verhandeling van A G A R D H in Act .
Acad. Cae ar. Leop. Carol. Tom . XII . Bonn . 1825.)

H

er is een uit onderfcheidene reisbefchrijvingen en nieuws .
bladen niec onbekend verfchijnfel , dat fomtijds de fneeuw
bedekt is met een rood ftof.
S A u s s u R E heeft die ver.
fchijnfel op de Alpen waargenomen, en in de Pool(treken
fchjjnc zulks niec zeldzaam to zijn . Men heeft die ftof-roode
fneeuw genoemd, hoewel bet met de fneeuw niets gemeen
. dimmer beeft % aargenomen , dat het nit de
heeft, en men
lucht nederviel . De beroemde A G A R D H heeft deze zooge.
noemde fneeuw onderzoeht, en zag dasrin geheel ronde, on,
gefteelde , grootendeels bloedroode , ondoorfchijnende bol.
letjes, ongelijk van grootte, doch veelal niet grooter daq
Volgens hem is
bet honderdfle deel eener lijn in middelljjn .
bet eene foort van Alga, een hoogst eenvoudig plantaardig
Dezelve volt
wezen, dat hij Protococcus Kermnefinus noemr .
niec ujt de Iuchc, maar ont(laac (door eene zoogenoemde ge .
xeratio aequivoca, even als de infufiediertjes) op de fneeuw,
even als op kalkrotfen , wiarop de Baron W It A 9 0 E L eeDed
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plant vond, die A G A RD i vAar dezelfde houdt als deze
fneeuw, en die de ontdekker Lepraria Kerme/ina genoemd
had . a Wanneer mija denkbeeld (zoo befluit de geleerde Schrijver) -aangaande dit ligchaam , ltetwelk men de bkem der fneeuar
zou kunnen noemen , gegrond was , zoo is onze verwondering ten opzigte van hetzelve daardoot geenszins verminderd,
maar flechts bet voorwerp dier verwondering zou veranderd
wezen . Vermogen wij niet meet ce gelooven, dat Algen of
infufcediertjes uit de wolken vallen, dan moecen wij daarentegen aannemen , dat de fneeuw van eene ganfche bergftreek
in weinige dagen door eene roode, zonderling tegen haar
verblindend wic afftekende, vegetatie bekleed wordc . Wij
moecen de kracht bewonderen, die op elk punt der opper .
vlakte oozes aardbols werkzaam is, en die zelfs de fneeuw
van den winter met leven en plantengroei tooijen kan . He t
is algemeen be'aend , dot de kleuren van bet plantenrijk des
to meer verfienfen of verbleeken, hoe zwakker bet licht is,
dat haar befraalt, en dat de velden van het Noorden flechts
met weinig aanlokkende kleuren verfierd zijn, terwijl die der
I{eerkringen met de heerlijkfe pralen : moor ook bet Noor .
den nadert tot de bron des lichts door zijne Alpen, en verzamelt hare fralen door zijne fneeuw ; en zelfs de winter
kan fomtijds dezelfde werking to voorfchijn brengen als de
warmfte zomer. De natuur is onder alle de ongelijke en ver .
anderlijke gedaanten, die zij oanneemt, hierin alleen zich .
zelve gelijk, dat zij altijd nieuw is en altijd bewonderingwaardig ."
J. V. D. H .
BERNOPT VERSLAG OMTRENT DRIE VOGELS, DIE, fOEWEL IN
ANDERE STREftEN T-9 HUIS HEIOORENDE, ALIIIER GESCHOTEN

ZIJN,

DOOR

A. II, VAN DER BOON MESt7H,
TB LEY

Op

DEN,

den 8 November 11355 werden er op fret bu1tengoed
gelegen onder Nederlangbroek , provincie Utrecht,
vier vogels gefcboten , die den jager onbekend waren . Acht
derzelven zatea in den top van eenen dennenboom , weiks
knoppen en kleinere takken zij met eene opmerkingwaardige
vaardigheid afbraken ; zij waren zoo mat, dat zlj , die niet
waren aaugefchoten, eerst na bet derde fehot de vlugt usden Donk ,
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men . Ilrit detzelven (want de vierde was door bet fchot to
veel befchadigd) w erden mil door den Heer r . S 1 2 V A N
OT E R L E E K toegezonden,
waarvoor ik zijn Ed . openlijk
mijnen dank betuig . Deze vogels nn behooren tot bet geflacht Loxia (B R I $ s 0 N) [Cructrostra (M E :U E R), Curve
rostra (B R E H M)] , van welk gefacht drie fpecies thans be
wend zijn ; de eerfte under den nasm van Loxia Pytiopfitta .
cus (BE c x s T .), de tweede onder dien van Loxia Curvirostra (L I N N .) , en le derde , die ill 4merika to huis behoort,
is door L A T H A M bekend gemaakc , onder den naam van
Loxia Falcirostra, en afgebeeld door D A U D I N onder dien
van Loxia / eucoptera . Twee nu dezer vogels bbehooren tot
de eerfte fpecies, namelijk de Loxia Pytiop/ittacus (B E e u s T. ),
en de derde, welke ik levend bezic, en welke niet- dan een
Jigs fchot in den regter vleugel ontvangen heeft, is de Loxia
Curvirostra (L INN .) Deze vogels , welke in de Noordelij ke
fireken to huis behobren, crekken tegen bet naderen des win .
ters, en houden zich gedurende denzelven in hooge dennenbosfchen, of daar, waar pijnboomen gevonderr word en, op ;
waarna zij bij bet naderen van den zomer naar bet Noorden
terugkeeren ; door welk reizen zij zich dan ook fomwijlen
in Frankrijk en Holland vertoonen. En doordien de Loxia
Curvirostra meermalen in ons land is waargenomen, terwijl
de Loxia Pytiopfttacus dasrenregen alhier zich zeer zeldzaam
vertoonc, zoo rekende ik bet van eenig befang, deze minder algemeene waarneming op ce teekenen, en deze beide
fpecies, die de cenige zijn, die in Europa van dit geflacltt
gevonden worden , eens met elkander to vergelijken . Ik zal
korrelij-k die vogels, . welke ik thins b~zit 4-iiefchrjjven, waar .
uit sevens blijken zal , waardoor de eene fpecies van de an ,
re gemakkelijk is ce onderfcheiden .
De bek van de twee Loxia's Pytiopfrttacf is geTijken8e nan
dien der Papegnaijen , dik, breed aan aljnen oorfprong . of bafis, zeer gebogen, zoodat elke ka*k als in eenen korten hack
uitloopt, zoodanig evenwel, dat de onderfte kaak niet voor
den rug van de bovenfje uitfieekt ; de rand van de onderfie
kaak is zeer ingefoeden en in bet midden iterk gewelfd ; bet
uiceinde des beks , of de haken , zijn kort en als gefcherpc,
de onderfte ftaat bijna loodregt in de hobgte. De geheele
bek is veel korter dan de middelite teen ; waardoor , en ook
ak niet voot den rig van de sndere uitdoordien de eene kk
Loxia
Pytiopftfacus
zeer urIderlLheiden is van den
lkeekt, de
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Loxia Curvirostra, De bek coeh van dezen laden is gelijk
in lengte aan den middelften teen, en de onderfte kaak iteekt
boven den rug van de bovenfle nit . Eindelijk is de geboele
bek van den Loxia Pytiopfittacus onder en boven meer gewelfd en dikker , en deszelfs uiteinde of (pits is korter en
meer gebogen . De kleur vat) den bek is zwartachtig, en de
kanten, vooral van de onderkaak, zijn graauwaebtiger en witter. De neusgaten zijn rondachtig, liggen zijdelings op den
wortel van den bek , en worden verborgen door graauwachtige vedertjes , die zich naar voren buigen . De k.op is dik,
en de fchedel gewelfd . De tong vleezig en son hare fpits
meer vliezig. De oogen zijn groot, fteken vooruit, zijn
kastanjebruin en de oogleden omringd en als gerand met
graauwachtig zwarte vedertjes . De vleugels zijn middelmatig ; de eerfte flagveder is de langfle, en de ftaart gefpleten .
De pooten zijn bruin , van voren een weinig boven de knie
gevederd, en voorzien van drie teenen van voren en Edn van
achceren , welke gewapend zijn met fcherpe nagels , die gelfjke kleur als de bek bezitten ; de voorfte teenen zijn
verdeeld .
Wat de kleur der vederen aangaat, deze is in beide ver .
fehillende ; de eene is groenachtig geel , de andere bijna over
bet geheele lijf bruinachtig rood . De eerfte , welke tot bet
mannelijk gefllacht behoort en reeds and fchijnt to zijn, is
over bet geheele ligchaatp graauwachtig groen, bier en door
mec helder geel doormengd . De wangen , keel en bet grootfle
gedeelte van den hats olijfgroen met eene aschgraauwe tint .
De kop holder donker geel, met graauw als gevlekt . De
borst en buik fielder groenachtig geel en minder graauw ; de
zijde meer bruin olijfkleurig en als gellreept . klet onderfte
gedeelte van buik en aars is meer aschltleurig met lichter
geel . De rug is donker olijfgroen met dotikere aschkleorige
vlekken . De fluit fraai donker geel , met groen doormengd ;
bier is de kleur meet helder dan op de borst . De beneden .
dekveders van den ftaart zijn meer graauw, wit en gevlekt .
De vederen vats den ftaart zelven en der vleugels zoo graauwachtig zwart en als omzoomd met olijfgroen . Deze vogel is
iets meer dart 7 duimen groot.
De tweede is bona geheel graauwachtig rood. De kop
rood, met graauwe vlekken . De bals bezit brttinscbtiige ve .
dertjes, die zich rooder vertoonen, dewiji zi) aan bet eiude
als met rood zijn afgezet. De borat is meer zuiver rood,
dock met grijs doormengd . De buik graauwer en aan den
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ears meer aschkleurig . De rug is bruin rood ; de ftuit bezic
bet zuiverfte rood, bier en daar evenwel met gele -vederen
als doorfchoten, De veders der vleugelen en van den flaart
zijn bruinachtig zwart ; de dekveders der vleugelen zijn zwart•
schrig graauw. Doze is minder dan 7 duimen groot .
Indien men de befchrijving van dezen laacften vergelijke
met die, welke wij bezitten van her mannetje, na her eertle
ruijen, tot dat hij een jaar oud is, zal men tusfchen beide
befehrijvingen veel overeeukomst nantreffen , en dien vogel ,
over welken ik zoo even handelde , niet to onregie houden
voor eenen jongen vogel van her mannelijk geflacht . lit zelf
bield in den beginne dozen vogel daarvoor ; maar zijne ge .
beele gedaante deed mij twijfelen , en over her algemeen
kwam deze mij ouder voor . ik befloot dus dezen laacften to
openen , ten einde zijne genitalia to onderzoeken . lit deed
zulks in her bijzijn van mijnen vriend s o i A , met oogmerk ,
char ik cc zeer rwijfelde, oin over de befltsfing dezer zaak
dezen zoo kundigen en geoefenden Zooloog to raadplegen ;
en wij flonden niet weinig verbaasd , in dezen vogel een
oi'arium aan to rreffen , dat vrij groot was . Naderhand fchreef
mij de Heer U o t A (weinige dagen v66r zijn vercrek uit ons
Vaderland , om de Eilanden van den Indifchen efrchipel nog
rader to onderzoeken, en met den fchranderen Mineraloog
M A C K L o T en den kundigen Amphibioloog MULL E u aldaar
voor 's Rijks Mu ;eum to Leyden natuurkundige voortverpen
to verzamelen) her volgende : Je pals vows asfurer que lindi .
vidu dun plumage presque entilrement rouge est du fexe fenrinin, et en juger par le ddvdloppernent de Covaire dejrl
avarice en d;e . En dit alles is des cc opmerkelijker, dewijl
aan de wijfjes van den Loxia Pytioplittacus door allen , die
deze foort hebben befchreven, words toegekend cope meer
donkergraautve kleur over bet geheele lijf ; op den kop
meer bolder ; op de borsr eene olijfgraauwe , op den bulk
eene wicachtige, en boven den ftaart cone geelachtige kleur .
Hot verfchi•I derhalve tusfchen dit wijrje, hetweik ik thans
bezic, en die, welke door anderen befchrevenn zijn, is annmerkelijk .
Daar ik niec in de gelegenheid geweest ben vele • vogels van
deze foort to bezigcigen , zoo is her mij moeijelijk to be
flisfen, of men omtrent deze vogels het gevoelen van a E c US T z t N en van den beroemden IVederlandiehen Ornicholoog
I E M 1 N C K, of dot van s a C u M, die bet laacst deze
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foort befchreven heeft , to volgen hebbe . Volgens de beide
eerfte Schrijvers toch zou de kleur der jongen us bet eertte
Mien , tot dat zij een jaar oud zijn, fchoon rood, en die
der nude mannetjes geelachtig groen zijn . B R Y mm daaren .
tegen , die bet geluk gehad heeft een groot getal van deze
vogels to kunnen waarnemen , verzekert dat de jongere geel,
de oudere rood zij u . (Zie Naturgefchichte der Pdgel Deutschlands, von J. M . B E C H S T E I N , B . 1 . S . 24. Manuel d' Or.
nithologie , etc . par c. J . T E M M 1 N C K , P. I . P . 325 fegq.
en Lehrbuch der Naiurge/ehichte aller EuropdiJehen P gel,
von C . L . B R E HM, B . 1 . S . 165 .) Dit evenwel kan iit verzekeren , dat die vogel , welken ik bet eerst befchreven heb ,
graauwachtig geel is, en alle kenmerken draagt van reeds be
jaard to zijn ; hecwelk dus eenigzins bet gevoelen van de Hee.
rell B E C 111 T E I N en T E M M I N C K zou bevestigen ;- eenigzins, zeg ik ; want nit eenen durf ik Diet befluiten tot de
vaste kleur van de geheele Jpecies. De gefchiedenis Loch dezer zoo uitgebreide wetenfchap kan bet bevestigen , hue menigwerf er verwarring ontftaan is, door dezelfde kleur, die
men in eenen vogel bad waargenomen, op to geven als die
van de geheele foort of geflacht ; en fomwijlen was de kleur
dan Dog ont'.eend van eenen vogel, die, aan de vrije natuur
ontroofd , in zijne gevangenfchap zijne eigene en natuurlijke
kleur verlo-en had ; zoo als nu en dan bij het ruijen van opgeflotene vogels wordt waargenomen .
Wat de leefwijs van den Loxia Pytiop/ittacns aangaat, hij
bewoont de Noordelijke itreken, en zoekt de bosfchen van
dennen- en pijnboomen tot zijne woonplaacs nit ; bet zaad
toch van deze boomen is zijn geliefkoosd voedfel , en hij
weet hetzelve met eene opmerkingwaardige vaardigheid of to
breken en to pellen ; waartoe dan ook zijn bek zoo bij_ uit .
flek gefchilct is . Het is ook bier, dat zij nestelen, waarna
zij tegen den winter in zwermen trekken en reizen, en tegen
den zomer naar bet Noorden terugkeeren . Zij zijn buitenge.
meen mak , zoodat, wanneer er onder hen gefchoten words,
al vallen er eenigen, de overigen Diet wegvliegen, maar zich,
de een v66r , de ander na , laten nederfchieten ; hetwelk , zoo
als B E C H S T E I N verhaait , voornamelijk plaats heeft, wan
veer hun aanvoerder bet eerst gedood is . Zij fchijnen dus,
gelijk vele andere vogels, die in kleine zwermen vliegen,
eenen aanvoerder to bezitten . Zij nestelen gewoonlijk in Mel,
fomtijds echter in December en Januarij o dikwerf in Fe-
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bruarij , Mmart en April ; en in eene luchtflreek , galijk aan de
onze, broeijen zij vooruamelijk des winters . Zij bouwen hull
nest zeer kunilig van cakes en mos, meestal in de toppen
der dennen, en zoeken hetzelve altijd z6o to plaatfen, dat
bet door eenen overhangenden tak befchut wordt . Zij leggen
gewoonlijk vier of vijf kleine eijeren, die blaauwachtig wit
en onregelmatig bloedrood gevlekt zijn . De jongen zijn aschgraauw, en hebben eene gele fluit ; zij ruijen eenige weken
nadat zij zijn uitgevlogen , terwijl de oudeu ruijen in September, October ell November Deze vogel is bet naauwkeurigst befchreven door O T T O, B E C H S T E I N, T E MMINCIC en BREHM, en afgebeeld door FRISCH, NAVM A N N, B E C H s T E 1 N on anderen . (Behalve de boven reeds
aangehaalde werken verdienen ook vooral de volgende over
dezen vogel to ivorden geraad+1leegd : Ueber fetzung von B U FF o N's Naturgejchichte durch 0 T T o , n. S . 48 . Ornithologifches Tafchenbucla von and fiir Deutschland, von B E C 118 'r E I N, B . I I I . S . cob. en Beytrage zur Vogelkun(le von
BREHM- B . I . S . 604 .)
1)e derde , eindelijk, behoort, zoo als ik reeds boven aanmerlte, tot de twoede fpecies, en is de Loxia Curvirostra
(L I N N .)
De bek van dezen vogel is lang, gebogen, breed
aan zijnen oorfprong, doch twee lijnen minder dan die van
den Loxia Pytiopfittacus ; de bek heeft de lengte van den
middelflen teen , en de onderkaak iteekt boven den rug van
de boventle uit . Deze vogel is dus , zoo als ik reeds heb
opgegeven, gemakkelijk van dell vorigen to onderfcheiden .
.Je neusgaten zijn ook in dezen bedekc met graauwachtige
vedertjes, die zich naar voren buigen . Volgens de befchrij .
vingen, welke wij van dezen vogel bezitten, is deze een
eenjarige vogel van bet mannelijk geflacht . De kleur Loch
over zijn geheele lijf is rood , met doorfchijnend groen en
geel . De kop , pals en borst bezitten bet meeste rood . De
rug is nicer olijfgroen , met graauwere vlekken . De fluit bezit bet zuiverfte rood , met heldere gele vedertjes als doorfchoten . De built is licht rood en graauwer ; de onderfte
dekveders van den flaart zijn grijsachtig wit, met eene bruinachdge vlek in bet midden . De vederen der vleugelen en
van den flaart bruinachtig zwart, met groenachtig rood als
omzoomd . De oogen zijn donkerbruin ; de pooten lichter
1,ruin . De bek heeft eene zwarcachtige kleur ; de onderkaak
is aan de zijdeu en van onderen meet asclikleurig . Doze is
bijna 6 duimca lang .
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De Loxia Cuurvirostra bewoonc dezelfde fireken als de vo .
rige , met welken hij ook in leefwijs zeer overeenkomt ; de
Loxia Curvirostra evenwel houdt zich alleen op in bosfcheu
van pijnboomen, wier zaad, als ook dat van elzenboomen,
zijn geliefkoosd voedfel is . Zij broe1jen in den winter ,voorat
in Maart, en leggen vier of vijf eijeren,die grijsachFig groen
en met roode bruine fiippen gevlekt zijn Gelijk deze vo.
gel, door zijne mindere grootte en den geheelen vorm van
ligc-haatn en bek , zich onderfcheidc van den Loxia Pytiopftttacus, zoo onderfcheicit hij zich ook van dezen laatften,
doordien hij alge neener in Nederland voorkomt ; terwijl bet
eene zeldzaamhcid mag gerekend worden dac de Loxia Pytiopfttacus zich in ons land vertoont . Ook deze zijn zeer fpoedig mak to maken ; ten minfle, die, welken ik,levend bezit, laat, zonder to ontfpringen, zich getnakkelijlt ftrijken en
in de hand semen . Hij eet bijna den geheelen dag, of klauterc, even gelijk'de Papegaaijen , langs de tralien van zijne
kooi . flij is zeer tierig , en maakt geluiden , die veel over.
cenkomst hebben met die der 1Vlusfchen , maar hooger en
fcherper ; hn ik heb opgemerkt, dat deze vogel vrolijker is,
naarmate hij zich in eene koudere lucht bevindt ; in eene warme kamer zit hij flit, en men zou alsdan zeggen,dat hijziek
was . Gebjk de Loxia Curvirostra . zoo als door dezen bewezen wordt, fomtijds met den Loxia Pytiopfittacus mede .
vliegt en reist, zoo paren zij ook fomwijlen to zamen,
1etwelk door B RE H M bevestigd wordt . Eindelijk , even ge
lijk deze beide fpecies zich gemakkelijk van elkander onder .
fcheiden, even gemakkelijk ook is de derde fpecies to onderkennen door hare mindere grootte, haren bij uitftek gefpleten
ftaart , en door twee transverfale banden op de vleugels . Die een meer bepaald overzigt van den Loxia Curvirostra
begeert, raadplege de boven aangehaalde werken, alsmede
B U F F o N's Histoire Naturelle des Oifeaux , Tom . III . p.
449, in welk werk deze vogel ook is afgebeeld ; c u V I E &,
Ri'gne Animal, Tom . I . p . 391 , en N o z E At A N en s E P P,
Ne&rlandfche Vogelen, D . 111, bl . 221, alwaar deze vogel
den seam van Kruisvink draagt : men zou ook deze vogels
Kruisbekken of Kruisfnavels kunnen noemen .
diet dear den eene befchrijving der vogels , die ik zoo naaugr_
keurig mogelijk naar de voorwerpen zelve heb zoekeu to
vervaardigen, en bevestigd door het gezag van mannen, waver
verdienfte is dit vak boven mijnen lof verheven is . Als ;eug-
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dig beoefenaar dezer gewigtige wetenfchap , roep ik met bet
meeste vertrouwen de coegevendheid in van elken bevoegden
beoordeelaar , daar alleen de liefde voor dit vak mij tot het
fchrijven van dit flukje heeft aangefpoord . Doch ook wiens
inge^omenheid zou Diet fteeds aangroeijen voor eene wetenfchap, waaraan hij zijnen beroemden Leermeester zijngeheele
leven ziet toewijden? wiens hart Diet ingenomen ziju met
bet onderzoek der Natuur, die d,,gelijks in de gelegenheid
is , eene prachtverzameling van hare voorwerpen to beichou
wen ?
LONDEN BIJ NACHT,

Njet alleen den vreemdeling ,

die voor de eerfle maal in bet
gewoel der / onden/ehe wereld treedt , maar ook den Engelsch_
die van bet land in de hoofdfiad koint, valt de onrust
plan,
op de flraten, van dat de nacht ingaat, tot dat de zon op
den koepel van St . Paul hare flraalkroon werpt , zeer lascig .
In de meestbevolkte flreken ten platten lande fluiten de bierhuizen v66r den klokilag van tien ure, en de floutile drinkers van het dorp moeten in den zomer Dog bij daglicht to
bedde ; geene huisvrouw zal , na het luiden der avondklok ,
de buren in hunne rust floren ; en waar Diet een fnijder er .
gens Dog een feestkleed thuis to brengen heeft, of e6ne vlijrige huismoeder den waschdag verlengt, of de doorcrekkende
post den knaap, die, gefpoord op de bank liggende, op
hem wacht, wakker houdt, of de diligence, van paarden
wisfelende, iemand vordert, die den voerman zijn glas rum
aanreikc, daar ziet men van des zaturdagavonds elf ure tot
zondagmorgens zes ure gees Iicht in een dorp . Maar in
Londen is dit alles geheel anders . Het helder gaslicht verjaagt
de duisternis uic de flraten, en de duizendvoudige bezigheden en behoeften der overmatige volksmenigte lacen geen
oogenblik van rust toe . De noodwendigheden van een,mil .
lioen en tweemaal honderdduizend menfchen , welke grogten .
deels bij nacht ter flad worden binnengebragt, kunnen .niet
zonder gedruisch worden aangevoerd : inzonderheid is er van
April tot Julij, wanneer de flad bet drokst bezocht wordt,
geen einde san bet gewoel ; en elk nur van den nacht heeft
lets karakteristieks .
Tusfchen half en heel twaalf onclascen zich de onderfchei-
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dene fchouwburgen der hoofdftad van hunne bezoekers ; en
in dit uur, zoo bet Parlement geene lace zitting houdt, wordt
de groote volksilroom in de ftracen gezien . De voortgeftuwde
hoopen van Coventgarden en Drurylane, naar westen en oos•
ten ftroomende , [looter bit Blackfriars en St. Martin s-lane
op de bewoners van Middle/ex, die Astley en Surrey be:
zochten, en onderfcheiden zich van de andere voetgangers,
welke dezelfde rigting volgen, door den faelleren tred, door
hunne vrolijkheid, manr veel meer nog door bet flompen en
ftooten met fchouders en ellebogen, waarmede de Engelfchen
gewoonlijk, wanneer zij bij troepen gaan,den eenzaam dwa .
lenden afmatten . Om dic uur draven oolt de paarden der
huurkoecfen hec hardst, en wie • eene ftraat moec overfteken , mag zich reppen . De minder bezochte en [lillere wij .
ken der clad worden chans, gedurende twintig minuten, ver .
levendigd door bet Wide kioppen aan de deuren, nu en dan,
om des huisgezins , oin der kinderen , of om eener oude da .
mes wille , die regc tegenover woont, door bet bellen afge .
wisfeld . Met den klokflag van twaalf fpelen in deze, verge .
lijkenderwijze, rustige oorden dd katten en de nachtwachts
den boas .
In de grootere [lra ;en van Londen echter, en bijzonder omf}reeks Fleetflreet en he . Strand, neemc bet nachtelijk gewoel niec zoo fpoedig een einde . Van twaalf tot over twee
ure worden de poorten van bet Temple en de verzamelplaat.
fen bij de kerk van St. Dunjian , gelijk die van Bell - Tard,
Star -Court en Chancerylane, de deuren van Rainbow., Cocken andere kleinere kofjhuizen van Fleetflreet, als belegerd
door lediggangers, handwerkslieden , die niets verrigten, ko .
medianten van mindere foort, regcsgeleerden, die geene wet
kennea, en [ludenten in de geneeskunde , wien de voortgang
der wetenfchap niet ce wijten is .
Ten twee ure verftrooit zich deze lustige menigte ; de n
deel begeeft zich huiswaarts, hec andere goat naar de korte .
gaard . Thans openers zich de deuren der nachchuizen nog
moor alleen voor bekende bezoekers . De ; zakkenrollers,
vereenigd met bet uicvaagfel eener andere pest der [lad,
begeven zich langzaam naar hunne fluiphoeken ; men ziet
er gemeenlijk van vijf tot zes bijeen . Wanneer de flraac van
deze laatfle nachtloopers gereinigd is , hoorc men niets meer,
hehalve ginds en elders bet ratelen eener nachtwacht, hec
rollen eens biljarcbals, of bet rammelen vau fciielpen,die uic
MENGELW . 1820. NO. 2 .
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een oesterhuis weggeworpen worden ; terwijl de nachtelijke
10gloupers voor de bezige klasfen plaats maken
De vroegfte rustveritoorders to Londen zija de groenboeren .
Tegen drie ure rollen hunne welgevulde wagens en karren
langzaam door de voorfteden ; eenigen met bun vetgevoerd
vierfpan pralende , anderen , arm en nederig, daarheen trekkende met een uirgemergeld knolletje, 't welk men bet kan
aanzien, dat bet nog nooic een' rustdag heeft beleefd ; de
wagens alle bolgeladen met manden bramen , aardbezien,
aalbesfen, en gevolgd van zwaardere vrachten kruisbezien,
frambozen, bloemkool, dopercen, enz .
Twee of drie opeenvolgende zachte winters hebben een
nieuw buitenlandsch handelsartikel naar Engeland gelokt . Het
ijs words uit Noorwegen derwaarts aangevoerd ; zelfs fneeuw,
wil men, is bijkans goedkooper van diar to bekomen, dan
zij in Engeland vallen kan . Het ijs words , van de benedenfte
bruggekaaijen elken morgen op groote karren geladen, door
de flad gereden .
Incusfchen is de volksmenigte niet ledig . De vruchten van
Putney en Fulham gaan over de trappen, van Hungprford en
,Idelphi (aan bet Strand) naar de groote marks van al de
voorwerpen nit bet groeijend rijk, Coventgarden
En bier,
waar eeue foort van Mufeum voor al de onderfcheidepe behoeften eener opgepropce hoofdf'ad aanwezig fchijnt ; waar .
been alle vrienden der kwalen, die hot menfchelijk gellacht
bezoeken en onteeren, fchijnen been ce ftroomen en dag en
nacht huis to houden ; waar de ongebondenheid eene lange
rij van verlichte kroegen doorzwermt, en den bek?r met wijn
volt , then bet berouw in bloed verkeert ; waar honger, on .
reinheid , armoede en krankheid , dans , fpel en goochelarij de
Monumenten des nationalen rijkdoms en overvioeds omge , en ;
waar ondeugden, to affchuwelijk om een' blik in de bijzonderheden to gedoogen , misdaden van elite foort haren croon
hebben opgerigt ; hier, waar dag en nachc duizende itemmen
elkander kruifen, en de meestverfchillende tooneelen zich aan
bet oog opdringen ; waar bet woest gefchater der vreugd ,
de zachce klaagcoon des kommers , bet demoedig fluisteren
der armoede en bet heeseh getier der losbandigheid zich vermengen ; op deze plants . op Coventgarden , bet lustige Co .
ventgarden , de uitverlcorene zetel der dwaasheid en des
vernufts , de groote oranje-, laster- en' oude kleeren- markt
van Londen, waar men bet lekkerat kookt, waar de claret do
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beste is, die in gansch Engeland gevonden wordt, en waar
de zedelijkheid de flechtae is , die ergens ter wereld kan ge .
vonden worden ; op deze plaats heefc bet aanhoudend ru .
moer des arbeids en der verfpilling onafgebroken finds eene
eeuw geduurd ; bier zal , zoo lang London London blijft , de
rust dag en nacht verbannen blijven .
Maar wij moeten Coventgarden ,, in her zoete van dep
nacht," om met F A L S T A F F to fpreken , verlacen , en nog
op andere oorden der (lad eenen blik werpen . Gaan wij naar
Cockfpur/lreet, waar zoo veel hooi wordt opgeftapeld, dat
zich de geur een half uur in den omtrek verbreidt, en van
daar naar Smithfield, werwaarts elken nacht kudden vee ge .
brags worden en bet onbegrijpelijk is, hoe iemand, van
wege bet blaffen der honden, bet brullen der hieren, en bet
nog veel luider vloeken en twisten der drijvers, een enkel
oogenblik (lapen kan . Men moot Smithfield zien op een' neveligen Octobermorgen , en van den kant van bet oosten : de
lichten in bet westelijke vierkant, aan den Ram, den Coal
en den Bull's-head (herbergen op Smithfield), vertoonen
zich , bij de donkerheid van alle zijden, als vuurtorens in
de verte . Wie in een der naburige huizen zich bevindc, then
fchijnt bet getier op de markc, als 't ware, een heirleger,
gereed om hec huis ce beltormen . Men zoeke nu eenen weg,
om de markt van buicen ce naderen, (want door dezelve
been ce komen, is onmogelijk) en glure dan, zoo goed men
kan, door de bewalmde venherglazen, in bet voorvertrek
van eene herberg, waar veekoopers en verkoopers in 1 unne
grillige ouderwetfche kleeding , met groote boeden, breede
gordels , kniekappen, fterke laarzen met fporen, alles fraai
met itof en flijk bedekc, in leuningfloelen fuorken of dam .
pen , en nu en dan een' koop van duizenden fluiten ; - men
betchouwe de reuzengeftalce dezer mannen , hunne barschheid,
hunne echt Engelfche gelaatstrekken ; men hoore hunne zware
basitemmen, hunne vreemde fpreekmanieren, hunne ruwea
wijze van uitdrukking ; - vervolgens lecte men op hunne
ddmonachtige bedienden , de drijvers , elk van hen den prik .
kel en den strop in de hand, in kleederen, zoo verfommeld ,
befmeerd en gefcheurd, dat ze bet kostuum van alle tijden
kunnen vertegenwoordigen, dewijl ze eigenlijk geene kleederdragt in bet geheel zijn. Bezie den ftjl van bet ou .
dqwetfche gebouw v66r u, met deszelfs getraliede ven .
tkera ett vooruitfpringend dak : bet fobere huisraad van bet
lr 2

84

LOND!N IIIJ NACHT .

benedenvertrek is door een ontzaggelijk fleenkolenvuur ver .
licht ; voor de deur zitten of liggen drijvers, karlieden , ftal .
knechts ; in de nabijheid kleine , fmerige , ged .ildig w achten .
d e paarden, en no ,)-, fmeriger en geduldiger herdershonden ;
van binnen dikke pachters, flevige paardenkoopers ; - voeg
daarnevens den dookeren herfstnlorgen , den nevel en rook ,
de zonderlinge groepen , en men zal , met een weinig romaneskheid begaafd, en met behuip van eenige herinneringen
uit S 1-1 A K E S P E A R E, zich gemakkelijk in de roemruchtige ruwheid der dertiende eeuw kunnen verplaatfen .
Keeren wij nu van Smithfield terug, juist bij bet aanbreken
des kouden graauwen morgenlichis , en gaan wij over Hot.
born naar Chancerylane , waar de goten overftroomd worden , en
arme drom :eels met lange fchuppen do flraten bevochtigen ;
dat is, bet flof in een' hoop flijk hervormen . De nachtwachts verzamelen zich thans tot eon kort ontnuchterend onderhoud ; oudewijvnfl arhefpctivland
fen met beete melk en brood en boter ; weldra beginners
nu ook de karavanen van vischkoopers (bun rijtuig geleek
weleer eene lijkkoets ; tegeuwoordig heeft bet meer van een'
postwagen) in den dr..f door de Teems -ftraat naar Billings .
gate to rommelen .
Zoodra de Inetile flerren aan den horizon verbleeken, en
de zon op de kerktorenfpitfen begint to fpelen, creden nieuwe fchouwfpelers in verfchillende gedaanten ten tooneele .
Melkboerinnen rammelen met hare nog flechts ten halve gevulde emmers in large rijen . Vischkoopers in bet klein dra .
gen hunne waren op hun hoofd ter marks . Schoorfleenvegers
kuijeren da-arnevens, en galmen, met zwakke item, hun :
Sweep! fiveep! uit . Gezelfchappen dwalen, al bibberend , van
de Vauxhall huiswaarts , met atlasfchoenen , zijden koufeu
en flruisvederen pronkende, en bier en ginds door eon'geeu .
wenden broodbakker op muilen aangegaapt , die frisch water
aan eene pomp haalt, oil, zijne dwell of to koelen , en die
er uitziet als do Ileenen gast in Don Juan .
Daar Plant her vijf , en de bezige wereld heeft bet voorkomen, als wreef zij zich, ortwakende, de oogen. Kolenwagens en bie:-karren nemen hunnen gang : dat dezelve voor bet
land beflemd zijn, wijzen de hooibundels op de wagens uir .
Slagters happen , met z,ekeren trots in gars-; en bonding , naar
Islington of Smitlzneld. Ilengelaars , (kinderen der hope!)
met korven op den rug, begeven zich naar buiten . Holborn
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en Snowball zljtt bedekt met wagers met din paard, boter,
kaas, gevogelte, fpeenvarkens en e1jeren van de marks van
Newgate naar de verwijderde oorden van Marylebone en Paneras brengende .
Het is zes ure , en de winkelknapen wrijven den Nap uit,
de oogen , en verwenfchen hunne leerjaren . De dienstmaag-,
den in de westflad (Nieuw - Londen , waar de groote wereld
woont) zijn thans nog niet verpligt op to flaaa ; maar die op
RusJelfquare en deszelfs omcrek brengen hare ragebollen tijdig in beweging ; want bier wonen regters en advocaten,
fchrijvers en bouwmeesters, bouwopzigters en dergelijken,
wier werkzaamheden met klokflag negen ure beginners .
Na openen zich altuede de verfchillende winkels . Onze
vriend , de bakker, is de eerfle ; want hij was den ganfchea
nncht op, en moet thans zijn brood, naar gelange bet den oven
verlaat, voor het open vender droogen . Hem volgt de ban .
ketbakker, bet overfchot zijner kaaskoekjes in gelijke flukken
fnijdende, eq zijne lekkernijen van gisteren voor halven prijs
verkoopende . Vervolgens komen rijtuigen, morfig en flijke .
rig, krijfchend in de ftad, en andere, nieuw en rein, verla •
ten dezelve met fpoed . Intusfchen openen zich de deuren
der zijdehandelaars en juweliers ; de ven['ers worden gerei .
nigd, de deuren geboend , de buitenzi de des winkels opgewreven ; de winkelglazen (hierbij zuchten weder de leer .
jongens) moeten fchnongemaakc en gelapt worden , eer aan
bet ontbijc ce denken is .
Acht tire . Gedruisch , rumoer, geklop . Het ontbijt words
klaargemaakt . De melkboer roept haastig, en kan zijne ronde
lfwalijk in tijds afloopen . Dienstmeis es met zindelijke voorfchooten (en fomti;ds ook met refine borders) gaan, met den
fleutel in de hand, haastig uit, om boter voor bet ontbijc to
halen ; - warme boterbroodjes treft gij aan op den hoek
van elke flraat .
Ten negen ure begeven zich de fchrijvers naar bun werk .
vercrek, de advocacen openen hunne portefeuilles , de regters
plaatfen zich op hunne banker ; en men kan zeggen, dac de
bedrijvigheid der Londenfche wereld thans een' aanvang heeft
genomen . De werkzaamheden en de tooneelen van den dag
wisfelen, van uur tot uur, even opmerkenswaardig als die
van den nacht, en de-weetgrage •w aarnemer vindt hier een
even uitgebreid veld voor zijne befchouwing .
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• Onder dit grillig opfchrift vonden wij in den Mercure du
„ dixneaviPme JiPcle een flukje , bepaaldelijk loopende over
,~ de femmes vulgivagues (veile vrouwsperfonen) van Parijs ,
„ waaruit bet ons gelust, bet navolgende onzen Lezer mede
• to deelen, nadat wij hem herinnerd hebben, dat bet een
• earijzenaar, en alzoo eon allezlns bevoegd getuige is,
• then wij bier hooren, en van wien wij niet mogen onder• fiellen, dat hij zijne relpective Stadgenooten in bet ale• meen, en de fchoone Sekfe in bet bijzonder, boven ver .
dienfle, of liever wanverdienfle, zal bezwaren ."

La belle 4gnes , non fans contrition,
Fit en fecret cette reflexioa
C'est donc en vain que 1'eus toujours en tite
Le beau projet d etre une femme honnete ;
C'est donc en vain qu'oa fait tout ce qu'on peat
Nest pas toujours femme de biers qui vent .
V OLTA!RE .

Bijaldien men de fchoone Sekfe niet door eene bedriegelijke middeifloffe wil befchouwen, moot men haar gnan opmer
ken in die klasfen der maatfchappij , waar hare natnur
minst , gewiizigd werd door de op' oeding . Ten einde het
weeffel eener flofIe wel to beoordeelen , moot men dezelve
ontdoen van bet borduurfel .
Om een denkbeeld to geven van de inwoneresfen van Pa
rids, door fortuin en opvoeding op de verfchil ende fporten
der maatfchappelijke ladder geplaatst, is bet noodig, haar
door bet minst' zamengeflelde flelfel to onderfcheiden . Zoeken
wij dan eene zelfde afleiding voor a1le de verfchillende onder
deelen van bet vrouwelijk geflachr . Naardien bet geld , oorfpronkelijk een vertegenwoord,gend teeken van zaken , zulks
dagelijks meer wordt van perfonen, willen wij hetzelve op
eene nieuwe tangfch :kking toepasfen .
Beginnende met de laagfle fport, doen zich voor :
1 ° . De veile vrouwlieden , die zich , voor weinig gelds,
aan alle mansperfonen verkoopen.

NAAR HILT $TlLSEL VAN LINNIEUS.

$f`

so . De voorname ligtekooijen , die zich niet an alien,
maar aan velen verkoopen, en voor meet gelds .
30 . De gekamerde vrouwen , die zich voor een' tijd verhuren, gelijk een huis, aan een kleiner getal bijzondere per .
foneu, en voor eene veel grootere four gelds .
40 . De vrouwen, die zich , bij notarieel contract en "or
veel gelds , verkoopen aan een' enkelen man, then bet geval
bear deed ontmoeten, alware hij ook verftoken van alle zedelijke en verflandelijke hoedanigheden .
5o . De gevoetige vrouwen , die, zonder belang en contract,
en alleen de aandrift volgende vats hart en zinnen, zich overgeven aan den man, die haar bevalt .
60 De deugdzame vrouwen, die zich, voor haar leven,
door achting, ware genegenheid en rede, verbinden aan hem,
dies zij tijd gehad hebben to leeren kennen en waarderen .
Deze zes klasfen laten zich nog tot in bet oneindig'e verdeelen , even gelijlt in de Kruidkuude .
Over de veile vrouwsperfonen ,
Qui , gardant dans le vice une honteufe paix,
Ont [a fe faire un front qui ne rougit jamais .
Hier dunkt mij een item to hooren, die mij toeroept : „In
welk een' modderpo~l gaat gij wroeten 1 Zoo gij niet
fchroomt bet kiesch gevoel van moeders des huisgezins to
kwetfen, fpaar voor 't minst de maagdelijke ooren van ha •
re duchters !" Lieve Lezer, (tel u gerust : de onfchuld ,
die mnagdom der ziele, bettaat nergens in Parijs . De fcholen
der hartstogten zijn to zeer vermenigvuldigd ; de jonge meis .
jes, de best opgevoede zelfs, zouden daar bet beroep van
Moniteurs (') kunnen vervullen . Welk woord over dit on .
derwerp brengt haar geen denkbeeld bij ? Zij weten to veel,
om van iets onltundig to zijn . De verbloeming, daar zij de
verbeelding in werking brengt , zou nog gevaarlijker zijn,
dan de woorden zelve . De ouders moeten zich haasten, om •
bear al de verfchrikkelijkheid van bet kwaad to onttiuijeren,
opdat zij het niet beminnelijk wanen . En zie daar mijn
oogmerk !
V66r vijftig jaren telde Parijs dertigduizend meisjes van
pleizier ; derzelver getal is thans gefegen tot vijftigduizend ;
•
•
•
•

(') Eene toefpeling op de Lancaster fche fcholen. Vert .
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en, of to nemen nit eene menigte andere verbeteringen (1)
lijdc bet geen twijfel, dot zij zich beftendig vermenigvuldigen. Van wear komt dit heirleger van ratnpzaligen, welke
de flraten, de boulevards, de wandelwegen, de fchouwbur .
gen van Parijs als overtlrooinen ? Het meerendeel is to Parijs
geboren ; de overigen, van elders afkomftig, worden de hoofdflad ingevoerd door werfflers, die bec Koningrijk doortrekken, om de groote h . . rhuizen to voorzien . Hec zijn de rel ..
zende Commiezen voor deze foort van koophandel . Eenige
flagtoffers der verleiding, meer verdoold don misdadig, ten
einde zich to onttrekken aan de verachting, waarmede men
boor in bare flad of dorp overlaadt, komen herwaarts, om zich geheelenal to verderven in den fchandelijken maalftroom
van de hoofdflad der groote Natie ! De Policie, die van mee .
ning is, dot , hoe onrein ook de bron zij , bet geld nooit
een kwade reek aankleeft, verpligt deze fchepfels tot bet betalen eener premie van hare oncvangst. beze indirecte belasting van eene kroon per maand bedraagt, met de additio .
ndle centimes , vijf franken, hetgeen per hoofd maakt zestig
franken in bet jaar, en,voor de vijftigduizend ongelukkigen,
drie millioenen I Deze hefting , gevoegd bij die op de Loterij
en de Dobbeihuizen , vormt to zamen eene ronde fom , welke
eene geheime en geheimhoudende magt bezigt, om bet rad
der Forcuin to baren voordeele ce draaijen . Er zijn vitters,
die vragen, waarom bet besce der Gouvernemencen dusdanige
ontzettende misbruiken, dusdanige eerlooze fchandelijkheden
wettigt ; waarom de besce der Godsdienflen dezelve gedoogt ?
Well In de flad, waar Zijre A1lerFhriscelijl ;ile Ma ;esreic, de
oudile Zoon der Kerke, zijnen zetel heefc gevestigd, boont
men wectiglijk en dagelijks de algemeene zedelijkheid en
godsdienfligheid . In die flad is het paleis der Koningen (bet
Palais royal) bet hoofdkwartier der dntucht geworden, alsof
men een vuilaardig puntdicht wilde waken op de zeden van
bet Hof . In die zelfde flad heft men een' impost van de
ondeugd, gelijk van een voortbrengfel van den grond, en
masks men van elk vetblijf der losbandigheid, als 't ware,
eene Munt . Bet is een onwederfprekelijke grondregel , dot
eene belasring op de ontuchc, om er zijn voordeel mede to
doen, heczelfde is als dezelve aan to moedigen en er in to
deelen . De gevolgen der losbandigheid , gelijk zij to Parijs
is georganifeerd, zijn even fnel, even befinerteiijk als die
cier pest . Welk burgerman, welk haudwerker mag zich vlei-
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jen, zijne dochter bij zuiverheid van zeden to bewaren, die
geen' voet buiten bet ouderl4jk huis kan zetten, zonder in
aanraking to komen met fiaai gekleede vrouwen, welke, on .
der de befcherming der wetten, zich de teugelloosite vrijheden veroorloven? Zij zegt bij zichzelve, terwiji zij de oogen
op haar faai kleedje flaat : „ Dit is dan bet loon, voor de
deugd bewaard !" En welhaast wordt de faai verzaakt. . . . Er
leven in deze hoofdftad duizende ongelukkige vaders, die,
terwijl zij hunne dochterkens ltefkozen, wenfchen, dac zij
ftierven ! . . . De gevoelige Lezer zucht reeds : wac zou bet
zijn, wanneer ik hem al de onvrijwillige bloedfchendigheden
vermeldde , mij van nabij bekend, welke de onvermijdelijke
gevolgen zijn van bet tegenwoordig Itelfel van losbandigheid 1
Hoe vaak herkende de broeder zijne zuscer in eene veile
fchoone, en -herke»de haar to laat! Nog voor zeven maanden liet zich een jongeling van achctien jaren , nit de Kolonien wedergekeerd , door eene vrouw medeflepen naar een
verblijf der ontucht ; na eenige woordenwisfeling rukte hij
zich , met ontzetting, los uit hare armen ; bet was zijne moe,
der! . . . Het noodlot van c D I P u s en j OCA S TE deed eer.
tijds geheel Griekenland fidderen, en ontltak den toorn der
Goden van den Olymp cegen Theben . Indien dusdanige voorvallen nog onmiddellijk door de wraak des Hemels achter .
volgd werden, wat wierd er van ParijSP!
De Heidenen , aanbidders van v E N U S , eerbiedigden de wel .
voegelijkheid en de openbare zeden . De Christenen veree .
ren eene onbevlekce Maagd, en doen hunne vrouwen en
dochtereu blozen door bet dagelijksch vertoon van onbe .
fchaamdheid en losbandigheid . Deze hatelijke ondeugden be,
derven niet alleen de zeden ; zij verbasteren, zij vernielen
de phyfieke bewerkcuiging . De Parijzenaars worden meer en
meer fchraal, onczenFlwd en nietig, en men zoekt vruchteloos onder hen de reusachtige vormen der nude Galliers.

O

LETS OVER HET KINDERWEZEN TE PARIJS .

ngetwijfeld is de kinderliefde den Parijzenaren even diep
als elke andere natie in de ziel geplant ; maar de moeijelijkheid , welke zedelooze menfchen overal ondervinden, om hun
beftaan to vinden, alsmede bet gemak, waarmede de kinderen als leerlingen geplaatst cvorden, heeft een verfchrikkelijk
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kwaad bij de lagere volksklasfe doen geboren wotden . 2if
bekreunea zich, natnelijk , maar al to dikwijls luttel om b un.
ne kinderen ; en Diet zelden hoort men bet hartverfeae.urende
woord tot een kind : ,, Gij zult mij weldra Diet meet tot
r Last zijn ." Dikwijls reeds in bet achtfte, negende levens_
jtar wdrden de ongelukkige, onopgevoede jongens en meis .
jes zoo goed als ter deure uitgeworpen : bet grootfte gevaar
loopen altijd de meisjes ; de jongens, luehthartig en door
ontbering eerder gewekt uit de gelukkige droomen der kindschbeid , komen veelal in de werkplaatfen wel cc regt ; maar de
meescen leeren eerst lezen en fchrijven, op eigene koscen,
wanneer zij geld verdienen .
De doodelijkite plaag der familien to Parijs zijn de Minmen . Meer dan de helft der kinderen fterven , bij mange)
van moederlijke verzorging en vaderiijke hoede . De vrouwelijke middelen van beftaan, welke even calrijk zijn als die
der mannen, verguncten Diet, de kinderen bij zich to houden ; en bet ontbreekc aan ruimce in de huizen , om min .
men in de ftad to hebben , wanneer men daarcoe bet vermogen
bezit, en ook de minnen zelve hare woningen konden verlaten. Den gevoeligen vreemdeling bloedt bet hart, wanneer
hi} verneemt, dat dagelilks meer dan vijftig hulpelooze fehepfeltjes aan ce armen der moeders ontrukt en nit bet heiligdom geftoocen worden , bun door bet geboorteregc , door
bet regt op de wieg en bakermat, waar zij bet beftaan ontvingen , aangewezen . De onbarmhartigbeid der geheele ont
.
zaggelijke bevolking, welke de Hoofdftad bewoont, is tot
eene nationale gewoonte geworden . Het is pijnlijk, aan de
twee of drie dagen na de geboorte to denken, welke men aan
den zuigeling en de van bet land als minne gehuurde en
meestal onbekende boerin ter naauwernood vergunt, om bet arme
zwervers - pakje voor den kleinen banneling klaar to maken ;
ja ontzetteud, bij bet oogenblik der afreize, welke over leven
en dood befist, ftil to ftaan
Men poogt, wel is waar,
wanneer daarcoe middelen voorhanden zijn, de min door een
ruim en gastvrij onthaal to winnen ; maar men Iran bet laatfte
maal der minne kwalijk anders noemen dan bet beulsmaal des
zuigelings. Het gebeurt fomwijlen, vooral des winters, dat
deze Diet eens de reis doorflaac ; maar wanneer hij al behonden overkomt, zoo bekomc hij van nu of ann gemeenlijk
flechts een half aandeel, even alsof de Godheid zelve Diet
reeds, door bet zeldzame van tweelingea, hare beilige Wig-
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dng ons had keubaar gemaakt, fiat de beide borften dermoer der flechts eenen eigenaar toebehooren, dat dezelve flecbts
voor ecne regtmatige aanfpraak toereikend, en voor geenen
vreemden grit beftemd zijn . De vreemde zuigeling komt alzoo in bet huis der minne, en terftond bij zijne intrede in
betzelve in ftrijd ; vriend en vijand - de min, namelijk , met
de beide zuigelingen - huizen nu to zamen ; de laacften
zijn Loch vijanden, in fpijt van den bedriegelijken naam van
zoogbroeders .
Dit is dan de intrede in bet zoo zeer geprezene leven van
Parijs! Door zulk eenen gruwel der verwoesting moeten zich
de kleine Parijzenaars als met geweld doorworflelen I De
weinigen , die gezond of met regte leden terugkeeren , moeen
dan ook veelal zeer gezond en zeer regt zijn ; maar alleen
hunne eigene buitengewone ligchaamskrachc, of de toevallige
menfchelijkheid van den pleegvader of moeder, heeft hen
gered . Het is verfchrikkelijk om bet to zeggen, maar de
waarheid moet gezegd worden, dat bet Minnenftelfel van Parijs niets anders is dan een beflendige Bethlehemitifche Kindermoord , of een tafereel des Zondvloeds , coen de menfchen
van een gansch werelddeel in bet water flortten , dat hooger
geflegen was dan de bergen, en 1echts een enkel gezin den
gurgite vasto onckwam . Voor de Parijfche zuigelingen is
geene hulp : R o U S S g A u heeft vergeefs voor hen gepleit,
in eene roerender teal dan de mijnel
Hec Minnen _ Inflitnut to Parijs is een algemeen Adreskan .
toor voor Ouders en Minnen . In dit huis kunnen zich ally
boerinnen, welke van 40 tot 5o uren van Paris at wonen,
en welke zich aan bet zogen willen toewijden , laten infcbrj .
ven . Zij komen aldaar op bare eigene kosten, en vinden er
verblijf voor de weinige dagen, welke zij moeten verc seven ;
tot een zuigeling hare hu!pe vraagt . Voor de kleine hulpbe .
boevende nienschheid is hier alzoo dezelfde inrigtit!g, als yoor
de Europefche militaire jeugd in de Oorlogsministerii :n van
alle Staten ; namelijk bet register van levenden en dooden,
waarin men kan naflaan, wie nog in levenden ltjve, en wie
gefneuveld of voor 'c minst verminkt is I
PARIJSCHE KWAKZALVERS .
De kwakzalvers leven veeleer van de ziekten van den men .
fchelijken geese, dan van de ligchamelijke . Zij gron4vesces
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bun gezag op den fehrik ; de vrouwen komen bun vertvenderlijk to ftade, daar derzelver verbeeldingskracht zoo zeer
vatbaar is voor vrees . Bewonder viii de behendigheid des
kwakzalvers bij een' eenigzins wederitrevigen patient! Hij begint met hem to overrompelen door de kracht van doctosale
Zegswijzen, Vol wetenfchappelijke kunsttermen . 0 toovertnagt der woorden ! De zieke zwijgt en onderwerpt zich . De
Doctor beflist, dat de lever aangedaan is, en fchrijft een recept, overeenkomftig deze aan :vijzing . De patient fterft ; hij
wordt geopend ; de lever is volmaakt gezond . De Doctor
zegepraalt . » Uw vader is herfleld gettor¢en," doegt hij den
troosteloozen kinderen toe ; de weduw meent hem dank to
zijn verfchaldigd , en vermeldt door de geheele buurt, dat
Doctor * * * o.nvergelijkelij_ke bekwaamheid bezit in bet ge .
nezen van leverkwalen 1
EIGENHANDIGE BRIEF VAN MOZART, OVER ZIJNt MANrER
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vraagt mij naa mijne mauler van componeren, en hoe
to werk ga in bet waken van werken van langen adeni .
Zie bier to dezen opzigte alles, wat ik u kan mededeelen.
Wahneer ik geheel aan mijzelven ben ogergegeven, wanneer
ik alleen ben en in eene kalme en opgertiimde zielsgefteltenis, wanneer 1k, bij voorbeeld, mij op reis bevind in een
ge-m•a kkelijk rijtuig,of wanneer 1k, na eengoed maal,gawan+delen, of dat ik 's nachts to bed lig zonder Nap to bebben,
- alsdan is bet, dat de ideen zich aan mij voordoen, en
zich in menigte aan mijnen geest aanbieden . Het zou mij
onmogelijk zijn to zeggen, van waar zij komen en hoe zij
verfchijnen ; maar dit is zeker, dat ik dezelve net kan does
komen wanneer ik wil . Zulke ideen, welke mij als san .
7agchen, bond ik vast, en neurie ze vervolgens van tijd cot
tijd. Nadat zij in mljne ziel zich bebben vastgebechc, ga 1k
bet gebruik na, van dezelve to maken ; hoe ik dit en dat
motif heb to arrangeren ; hoe ik (vergun mij deze uitdruk
king) er een goed geregt van zal maken . Ten zeifden tijde
dank ik na over de wijze , op welke ik ieder mijner idden zal
plooilen naar de regelen van bet contrapunt, en naar de eigenfchappen der verfchillende inilrumenten ; alsdan verbeft
zich mijne verbeelding, en wanneer, in dit oogenblik, niets
snij aftrekt, ontwikkelt , rangfchikt en vestigt zich de itof
in mijnen geest . Bet geheel, hoe uicgebreid bet ook zit ,
lit

E1CENHANOIGE SRIEI

VAN MOZART .

Aelc zicb voor mijne verbeelding gelijk eene volkomene en
voltooide zaak , en ik omvat hetzelve met een' enkelen oog .
flag en een' bl k van voldoening, zoo als men een fchilder .
ftuk of een fraai ftandbeeld betracht . Bij bet befcbouwen va t,
d :c ideaal voortbrengfel ontwaar ik een genot, hetwelk ik
niet kan befchrijven, en hetwelk niet kan worden overtroffen
dan door dat , hetwelk ik gevoel , wanneer vervolgens, door
de volvoering, dic zelfde voortbrengfel is verwezenlijkt .
Hetgeen aldus in mijne verbeelding is gefchapen, deze toe.Hioed van levendige en aangename beelden, welke aldaar ge .
lijk een droom is voortgebragt , blijft daar voor altijjd geves .
tigd . Te dezen opzigte geniet ik eene andere weldaad, welke
mij de Hemel verleende ; eetre weldaad, niet min kostelijk
dan de eerstgemelde . Inderdaad, wanneer ik mij vervolgens
bezig houde met mijne id~en op bet papier over to brengen,
haal ht nit mijn geheugen, ais nit een' zak, (zoo mij deze
vergelijking geoorloofd zij) alles, wat zich daar opeenge .
hoopt vindt . Deze bewerking is gemakkeliik ; want, geheel
de innerlijke arbeid , gelijk ik zeide, voltooid zijnde, is deze
tweede bewerking weinig anders dan werktuigelijk, en bet is
gevolgelilk zeer zeldzaam , dat mijn arbeid anders wordc op
bet papier, dan hij was in mijn hoofd . Weinig raakt bet mij,
of ik geftoord worde in deze bezlgheid : wat ook om mg
been gefchiede, ik fchrijf maar voort, en ik kan zelfs praten, wel to verftaan intusfchen, dat bet gefprek alleen over
alledaagfche onderwerpen loope, over regen en mooi weder,
bij voorbeeld .
11'1aar zoo gij mij vraagt, waardoor de werken, welke ik
maak, van mijne hand zulk eenen vorm , zulk een karakter
ontvangen , welke dezelve onder,fcheiden van die van andere
Componisten, en to weeg brengen, dac men dezelve terftond
berkent voor die van MOZART, dan antwoord ik, dat
zulks waarfchijnlijk aan dezelfde oorzaak ligt, welke maakt ,
dat mijne oogen of mijn mond van zulk eenen vorm en
zulk eenen omvang zijn, welke dezelve onderfcheiden
van die van elk ander individu ; want ik leg mij niet toe op
oorfpronkelijkheid, en ik zou zelfs verlegen zijn to zeg .
gen , waarin de mijne befla ; hoezeer bet mij geheel natuurlijk voorkomt, dat, gelijk ieder mensch een gelaat
heeft, hem bijzonder eigen, hij ook verfchillend georgani .
feerd moet zijn in alle andere opzigcen, zoo wet uit- als htwend ige .
M 0 OART.
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gig, die in mijn fcheemrend oog
Een ftraal van liefde hebt doen dringen,
Zijt gij gedaald van 's hemels boog ?
Bewoont gij onbewolkte kringen ?
Gij , die bij nacht dees woestenij
Betreedt, van heilig licht omrchenen,
Uw tanl is englenmelodij ;
Noem mij uw naam . . . waar ij1c gij henen?
Zijc gij van fterfelijk geflacht,
En Itond uw wiegjen op deze aarde?
Of zijt gij van die reine wacht,
Die zich om 's Heilands kribbe fchaarde V
De glans, die om uw voorhoofd fpeelt,
De lenteblosjes op uw koonen,
De zefiervlugheid van uw beeld
Zijn niet van Iloffelijke fchoonen .
Ziet gij misfchien bet eeuwig licht,
Uw wooing, weder v66r den morgen?
Of dwingt ook u een wreede pligt,
Te zwoegen onder leed en zorgen ?
Wat ook uw land, uw lot moog zijn,
Wat hemelftreek uw bilk verblijde ,
Duld dat A u , geprangd van pijn,
Mijn leven en mijn liefde wijde.
En moec ge, omringd van finart en fmaad,
Als wij, uw baan ten erode fpoeden,
Geleid mij dan, beminde, en laat
Uw licht mijn voet voor dwalen hoedeu .
Maar vliedc gij, Engel, uit mijn oog,
Naar boven, waar uw zustren zweven,
O , wend uw blik dan van omhoog,
Vergeet mij niet in 't zalig leven 1
Kampen, Sept . 1825.
Near bet Fsanscf van
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R I A A N M O U L I rI .

UE L A MA P T i N E,

Midit . I7thr.

LUIMIGL WEIGERINB VAN IIVME .

LUIMIGE WEIGERING VAN HUME .

Z.' bdanig had de Gefchiedenis van Engeland door a u sI s
zijne boekverkoopers verrijkc, dat hij in Schotland, waar hg
zich nu met een vrij aanzienl :ik vermogen had gevestigd,van
genen de dringendile aanzoeken , vergezeld cevens van de allervoordeelig3e aanbiedingen, ontving , om zijnen arbeid voort
to zetten . Aanvankelijk antwoordde u D M E met allerlei uitvlugten ; maar , voortdurend Jastig gevallen , fchreef hij hun,
eindelijk, deze weinige regelen : ,, Uwe aanbiedingen kan ilt
• ni°c aannemen, en daarvoor beflaan bij mij vier,uicnemend
• goede, redenen : ik ben to oud , to zwaarlijvig , to lui , ex
• to rijk !"
DE FRANSCHE GELEERDE TER AUDIENTIE.

l oen de geleerde A M E I L H 0 N, als afgevaardigde van bet
Inflituut , waarvan hij medelid was , voor de eerile maal ten
gehoor bij N A P 0 L E 0 N verfc ~ een , en den wensch to ken .
Den had gegeven , dat de Keizer hem mogt aanfpreken, plant .
fle men hem zoodanig, dac hij in het oog moesc vallen . De
Keizer fprak hem dan ook fpoedig met de volgende woorden
aan : ,, Zijt gij niet Mijnheer A N C I L L0 N Y" - ,, Ja , Sire,
A M E I LH 0 N."-,, Bibliothecaris bij St .Genevieve? " -„Ja,
Sire, bij hec Arfenaal ." - ,, Ik weec bet, gij ziit de vervolger van de Gefchiedenis des Ottomannifchen Rijks ." -• Ja, Sire, van de Gefchiedenis des Ousterfchen Rijks ."
Bij doze woorden verwijderde N A P 0 L E 0 N zich , wrevelig
over de vele vergisfingen , waaraan hij zich fchuldig maakte .
A M E I L H 0 N , vereerd met de toefpraak des Keizers , zeide
vol verrukking tot zijnen buurman : „ Het is verwonderlijk ;
de Keizer weec ailes ."
DE WANDELING

v6oR

De vermaarde Wereldreiziger

HET ONTBIJT .

B 0 U G A I N V I L L F Teed, op
zekeren morgen, in eene postchais, door deElyfejche vel.
den, en zag een' zijner vrienden in eene der lanen wan .
delen . Hij riep hem tot zich, en noodigde hem uit, om
met hem naar Yerfailles to rijden, waar hij wilde ontbijten .
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De vriend nam den voorflag aan, onder beding, dat hij ten
vier ure weder in Parijs moest zijn . Zij kwamen to i7erfailles ; maar de postiljon reed door, zonder to pleisteren . „ Wat
zal dal?" riep de vriend verwonderd . ,, Wees gerust ; wij
rijden naar `**, (terwijl hij eene plaacs, tien uren verder
gelegen, noemde) waar ik bij een' vriend ga eten . Ga maar
mede ; . gij zult zien, dat gij welkom zijt ." Nu begon zijn
reisgezel heft'ig nit to varen . ,, Lieve vriend ," vervolgde
B 0 U G A I N V I L L E zeer bedaard , ,, vandaag eten wij dear,
en vervolgens zetten wij onze reis voort . Ik heb bezigneden to Brest ; gij moet mede ." Vergramd over den trek,
then hem B O U G A I N V I L L E fpeelde, ging hij aan als een
bezetene. yonder verfchooning en kleederen, behalve die,
welke hij aan bet lijf had, eene refs naar Brest to aanvaarden l . . . . B O U G A I N V I L L E deed zijn best om hem cot
bedaren to bfengen, hem de helft zijner garderobe aanbiedende . Ten laatfle fchikte zich de vriend naar de noodwendigbeid , en liet zich cevreden flellen . Zij kwamen to Brest.
„ Hier ligtV" fprak - B O U G A I N V I L L E, ,, een fchip van mij
op de reede ; laat ons eens even aan boord gaan ." De argelooze reisgenoot ping mede. Toen nu bet fchip de ankers
ligtte , zeide de fcheepsvoogd : ,, Ik ben voornemens eene
reis rondom de wereld to doen ; gij gaat mede ; ik zal voor
uw gemak en de voldoening aan alle uwe wenfchen zorgen ."
Wat zou hij doen? Het ilond niet in zij-ne magi , bet aanzoek of to flaan, en zijne ochtendwandeling verlengde zich
tot eene Reis rondom de Wereld I

H

GOEDE RAAD AAN EENEN HARDLOOPER.

ardloopen kunt gij niet, maar eten kunt gij goed ;
Well loop dan met uw' mond, en eet met uwen voet .
Naar LUCIANUS .
AAN EENEN SCHRIJVER .

Gij zegt, men koopt uw werk bij Karel van der Vliet.
Men vindt bet er, dat 's waar ; dock koopen doet men 'c niet .
Naar PONS DE VERDUN .
Meng. No . X V I , 1825, bl . 772 , reg . 9 , heat dijken ,
lees poelen, of plasfen .

MENGELWERK.,
PROEVE OVER HET INSTINKT OF DE KUNSTDRIFT
DER DIEREN. (*)
Door
J . VAN DER HOEVEN.
Aliud nihil requiritur

O

nifi frram at naturam

fequantur.

SWAMMERDAM in BMWs auturae, II, p . 445 .
nder alle de voorwerpen der ons omringende natuur

2ijn er wel geene , die meer onze aandacht tot zich trekhen, dan de dieren . De overeenkomst, welke wkj , bij
alle verfche#denheid , toch immer tusfchen hen en on$zelven waarnemen, bepaalt zich

niet

enktel bij het ligchattre .

lijke ; maar dubbele opmerking verdient deze over'eenftemming, zoo wij ores tot bet onftof£ekijke, tot bet gees-

telijke bepalen , en , de onmeetbare rij der dieren doorloo .
pende, van de onverftoorbare herftellirlgskracht der go-

lijpen langzaam worden opgevoerd tot de door Volmaakbaarheld gekenfchetfle rede des menfchen.

Deze trapswijze opklimming der geestelfte krachtetl

Nat in naauw verband en openbaart zkch gelijktijdig met

eenen gelijkmatigen voortgang in de ligchitmelijke vorming .
Hoe meer bet ligchaam zelf ontwikkeld wordt, en vooral

hoe volkometler de herfenen worden, des to meer ontvvikkelt zich odk de geestkracht zelve, en des to duide-

lijker vertoont zich tevens de vatbaarheid voor opvoeditig .

Doch mete neemt daarenboven bij de dieren een ver-

fchijnfel waar , dat met hunne kigchathelijke ontwikkeling

en met hunne overige vatbaarheden volftrekt in geen ver=

band fbhljnt to itaan . Welke listen gebrulken n tt eene

(') Voorgelezen in de Maatfbhappij Wax MBJUTIS ce Am.
ferdam, den 25 October 1825, en in Vriewlenkringen to

Leyden

,Rotterdam.
MIENGELW. 1826 .
en

N6 .

3.
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mentgte nfekten , ent hunne prooi to bcmagtigen ! Welk
eett • vooruitzigt leggefl z4j aan den dag, wanneer hulme
gedaanteverwisfelingen aanflaande zijn ! Hoe fijn zijn de
weeffels en hulfels, welke zij dan vormen, om in te fluimeren , en om er hunne ontwaking tot een nieuw leven
in of to wachten ! Welke juist afgeinetene woningen bouwen zij eindelijk, wanneer zij in grootere verzamelingen
to zamen wonen , en weik eene meetkunflige juistheid en
wijsheid fpreidelr zij dwin ten tools , den grooten Meester Wet onwaardig, dip hen fthi,p en onderwees !
Deze en dergelijke verffhijnfels neemt men bij de infekten niet flechts , maar tevens bij alle dieren meer of min
waar ; men nrewX ze inJiinkt, en berust daarin. Voor
hew ondertusfchen #,voor wien naam • en verklarj, woarden van eene geheel yerfchillende beteekenis aijn , blijven
d"Ie verfcbijnfels even wouderlijk en de aandachtigfte overweging waardig. Ik vjek mij dan ook, door uwe luisterende aandacht to worden bemoedigd, terwijl ik over bet
Itiflinkt ier Veren in dit uur tot u fprekeu zal . Niet
dat ik mg, yoorflelle, na alles , war daarover gefchreven
is , over dit onderwerp lets nieuws to kunnen zeggen , of
dat ik mij verbeelch, over deze zaak eenig helderder licha
to zullen verlpreiden . Maar, hetgeen ik finds eenige jaren
over dit onderwerp gelezen en gedacht heb , u in een
kor1 beflek vaor to dragen , fcheen mg niet van alle belang ontbloot to zijn ; en , pp nets nieerder aanfpraak maltende, dan op cane beknnopte voorflolling van zaken,
wc11:e aan veleu uwer bekend zullen zijn, verzoek ik van
uwe verfchoonende tq~gpvpndheid alleen naar hetgeen ik
beloof4e to worden beoordeeld .
QIn in m;jac behandeling met de noodige orde voort
to gaan, wil ik u eerst eenige voorbeelden verhalen, gefchiltt om u met her infl:inkt of de kunstdrift der dieren
wat nader bekend to maken ; daarna zat ik her eon en ander in het midden brengen, om dit verfchijnfel, althans
eenigermate , to vailaren ; om oindglijk deze ondemaekingen to eindi
met een wegnig yes& apzertelijk ftli it
flaan bij de vraag, in hoe verre de Inert'86h ; door gembs
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ran meer ontwikkeld inftinkt, in vergeWjking det diieren ,
benadeeld en verongelljkt heeten meg ; en ik zal bij dit
alles mijn doel volkomen bereikt achten, zoo mljne retie
den muntflag der eenvoudigheid dragen, en dit uur Wet
zonder genoegen , en - kon bet zijn -- niet zbnder fiat,
voor ulieden mogt zijn voorbiigegaan .
I . Wat is In/linkt ? - Vddr ik bet wage eene bepaling van dit verfchijnfel to geven, zij bet mij vergund,
eerie opmerking over bepalingen in bet Ilgemeen to later
voorafgaan .
Wanneer ik aan iemand, die mij vroeg, wat een dr .
kel was , zeide, dat dezelve ontftaat , wanneer eene regte
lijn in eerie en dezelfde vlakte condom een barer uiteinden als vast punt ronddraait, dan zou hij dodr deze be .
paling niet alleen de zaak van alle andere kunnen onder .
fcheiden, maar hij zou zelfs niet behoeven if to Vt#tten, dot zich een cirkel aan zijn oog vertoonde, en, eene
beweegbare regte lijn en eene vlakte ,hebbende, zou hij
zich de figuur zelve kunnen vormen . Zulke beMlingetf
nu, waarbij men niet flechts de zaak zelve, mear ook
den oorfprong en de wijze van wording der zaak kennen
leert, kan men onmogelijk van alle, kan men van de
meeste dingen Met geven , en allerminst van hatuurverfchijnfels . Men vetwuchte dus, bij eene bepaling van bet
inftinkt , niets meer , dan voldoende is , om hetzelve to
herkennen, wanneer bet zich voordoet, en niet de wijee ;
waarop men zich hetzelve moet verklaren en voorftelien .
Men noemt inftinkt der dieren die drift., weardoor zij
worden aangefpoord tot zekere vastbepaaldehandelingen,
welke zoo wPl aan bet doel beantwoorden , dat, zoo zlj
bet werk van keus en overleg waren , de verftandsvermo •
gens dier dieren verre boven die van den geworten mensch
zouden verheven zijn . Hierbij komt, dat bet doel zelve
dier handelingen, in de meeste gevallen, aan de dieren,
die ze verrigterf-, niet eens bekend kan zijn ; want die
handelingen hebben betrekking tot eene toekomst, waarvan zij zelve geene en'deMinding hebben kunnen . Zob
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leg tr . v. de vlinder zijne eijeren *p die plant , waarmede haar toekomjlig kroost, de rupfen, zich voeden moexen . Zal men zeggen , dat de Winder zich herinnert , dat
hiji in den toefland van rups juist van deze en geene andere plantenfoort leefde? Deze vooronderilelling, hoe
buitenfporig ook, zou eenigen grond hebben,zoo flechts
de ganfche hewerktuiging van bet Bier niet veranderd
was ; en de Winder niet met geheel ande~re oogen, en
dus op eene geheel verfchillende wijze , de wereld en alle
bare verfchijnfelen waarnam .
Bij volkomener dieren mengen zich altijd denkbeelden
en overleggingen bij bet inflinkt . Om beide van elkander
behoorlgk to onderfcheiden , merke men bet volgende op .
De handelingen, die tot hetinflinkt behooren, ontdek .
ken zich bij de dieren , fommige reeds in bet begin, andere op zekerb bepaalde tijdperken des levens, als eene
vzardigheid, die , zonder langwijlige en feilbare proefne .
tningen , zonder voorafgaand mistasten of broddelen , meesterfi:ukken voortbrengt. Beproeft ook de jonge fpin
baar kuntlig netwerk, en geeft zij eerst proeven, om naderhand iets beters to leveren ? Neen ! Aanflonds zet zij
zich aan bet werk, met dezelfde vaardigheid, alsof zij bet
reeds honderdmalen herhaald had , en (pint op dezelfde
wijze als zij bet altijd doen zal, even kunflig, doch
flechts volgens een Weiner beflek . -- Wat bet werk van
oefening is, dat vordert langzaam, en words door den,
eenen zoo, door den anderen anders volvoerd ; doch wat
de innerlijke drift, was de natuur zelve geteerd heeft,
dat is eensklaps daargefleld , aanftonds volkomen en ge .
heel meesterfluk . De handelingen van bet intlinkt zijn
deeds dezelfde , en bet Bier heeft bet niet in zijne magi,
zijnen arbeid beter of flechter to maken . Alle dieren van
dezelfde foort zijn even vaardig in hetgeen zij door bet
inftinkt verrigten ; zij hebben hunne kunst van geen'
meester afgezien , of van geen voorgedaan model ontleend, en zij arbeiden toch met meerdere eenvormigheid,
dan leerlingen van Unen meester, dan navolgers van een
en hetzelfde voorbeeld arbeiden kunnen . De eene bg
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bouwt nlet kunfliger dan de andere ; de eene mierenleeuw
geeft den anderen niets voor in de fchranderheid , waarmede hij zijne prooi bemagtigt .
Ik meen genoeg gezegd to hebben, om u met den zQn •
derlingen aard van bet inflinkt der dieren eenigermate bekend to maken . Maar ik reken echter dit gedeelte van
miine taak niet afgedaan , v66r ik u meer in bet bijzonder de werkingen van hetzelve heb verhaald . Die wer .
kingen flu kunnen onder twee groote klasfen gebragt worden ; die, welke op bet individu, en die, welke op de
foort betrekking hebben. Tot de eerflen behooren de
driften tot zelfbehoud en zelfverdediging ; tot de laatflen
de driften , die op de voortplanting en op bet nakroost
betrekking hebben . Wij willen eenige , hoewel , uit vree.
ze van ons betlek to buiten to gaan, flechts weinige,
voorbeelden van deze kunstdriften bijbrengen.
Het is door inftinkt van zelfbehoud , dat jonge eenden,~
uitgebroeid door eene hen, zich, niettegenltaande bet
waarfchuwend geroep barer voedtlermoeder, zoodra zij
water zien , regttlreeks naar hetzelve begeven ; en dit
angtlig waarfchuwend roepen der hen is inflinkt tot be .
houd voor haar kroost . Het is aandrift tot zeltbehu'ud a
die den mierenleeuw in bet drooge zand een'trechtervor-men doet, in welks grond hij rust g afwacht, dat een
mier of eenig ander infekt nadert, hetgeen hij daarenboven nog met eenen zandregen overitort, en this des to
zekerder naar beneden doet vallen . Het is zorg voor haar
nakroost , die de not hare eijeren leggen doet in eene
plaats, waar de daaruit voortkomende wormen ftof tot
kleeding en voedfel kunnen vinden ; en bet is zucht tot
zelfbehoud, die de pas aan bet ei ontkropene mottenrups
aanzet , om zich uit die floffen een kleed to weven .
Er zijn foorten van fpinnen , die zoodanig aan hare eijeren verknocht zijn, dat zij dezelve altijd in een' kleinen
zak van zijde befloten met zich dragen . Van deze foorten
bezit ons vaderland er twee, waarvan ik de eene op de
duinen bij Katwi/k gevonden heb . Deze draagt den zak
met eijeren onder den kop met hare voelertjes of grijpert-
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jes , is hoog op de pooten, ; zeer vlug en vaardig in her
loopen , zoodat de betrekkelijk groote last , then zij draagt ,
haar geenszins fchijnt to hinderen . De andere foort is
kleiner , en woont aan vochtige plaatfen tusfchen bet gras
bij bet water, in de omareken mijner geboorteftad . Deze
heeft bet eijerzakje aan bet achterlijf met eenige draden
van zijde vastgehecht ; men zoude bet voor den buik der
fpin nemen . Van deze foort heeft de Geneeffche wijsgeer
BONNET ons bet volgend aandoenlijk voorbeeld van
den flrijd tusfchen de drift tot zelfbehoud en die tot beboud van bet kroost opgeteekend . „ Eene fpin van deze
foort•," dus fchrijft hij , ,, in bet hol des mierenleeuws
„ geworpen zijnde, greep deze aanftonds den zak met
„ eijeren, en flelde alles to werk, om denzelven onder
,t bet zand to trekken . De fpin liet zich derwaarts met
„ hem medelepen ; maar, de zijde , door welke hij aan
„ bet achterfle gedeelte van haar ligchaam was vastge„ hecht, brekende, zag zij zich van denzelven gefchei• den. Zii keerde op bet oogenblik terug, greep den zak
met hare nijpers, en deed de fterkfte pogingen, om
„ denzelven aan den mierenleeuw to onttrekken . Het was
,~ vruchteloos ; hij trok den zak meer en meer onder bet
„ zand, en de fpin liet zich, liever dan los to laten, le„ vend begraven . Men groef haar weldra weder op ; zij
• was volkomen levend ; de mierenleeuw had haar ni.et
„ aangetast ; ondertusfchen, fchoon men haar verfcheide .
,~ ne malen met cen grasfpieirje aanraakte, vlugtte zij
„ niet ; deze zoo vluagge, zoo wilde fpin fcheen de plaats ;
• waar zij hetgecn haar bet waardfio was had verloren ,
• niet to willen, verlaten." - Bij dit verhaal wiet ik niet,
wat bijkans meerdere aandacht en verwondering wekt ;
bet verhaalde zelve, of do man, die zoo verhalen kan .
Inderdaad, wij zien ors op bet kleine tooneel geheel
overgebragt .
Zijn deze en dergelijke driften , kunflen , listen en vaardigheden, of hoe men ze anders noemen wil, onze aandacht en opmerking waardig, hooger nog flijgt onze verwondering, wanneer wij de kunstwerken befchouwen ,
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door die. dieren vervaardigd , welke in gezelfchap level,
Wie heeft diet van de kunstrijke woninget der bevers ge.
homd ? en wie bewonderde niet de regelmatige bijenhuir
zen , waarin eene meetkumt heatrsebt , waaraau een N E wT u N 2elf .niet& .Zou weten to bed11i*?
I-let is zoo , er zijn gronden , om in den meeekunQjgear
vorm van het zeshaekig cellenhttia ties bljen nie;s antlers
of niets meer to zien, dan ten gevo1g van werktuigcli$qa
arukking. B u F F 0 N verdedigde, Zoo, ver ik weet , deze meening bet eerst . Wij zullen dit bier in bet middap
laten , daar er zich naderhand gelegen'b I4 zal opd ea,
hierop terug to kameii . Doch met dat al, welke orde,
al laten wij deze zeshoekige cei1ow laaai ., heerscht er voor
fret overige in bet ganfche gemeeneoest der bijen 1 De koningin zit dair in eenwige rust, dpor ket ganfche yolk
meer ontzicn en geeerbiedlgd-,, date p.olfa een Koning van
bet oude Egypte of bet on :meet bare .i ydJi door bet zijne .
Allen bewotaderen, alien omringen bur ; zoo lang zij
leeft, is er in alien flecbt*i d 6a wil, etl worden alien
door eensgezindheid vereenigd. $ echta bet werk der
voortplanting is haar toebetrouwd ; de nijvere werkbijen
hebben een ander geedeelte der mdederlijkk,•e zgrgen . Haar
defjft eene onwederftaanbare drift voort, die de zorg voor
bet nakroost ten duel beefs ; zij befchermen de kleine
maatfchappij ; zij verzorgen dezelve ; hiertot dient de inzameling van was en honig, waarmede zij Beds bezig
zijn . De keus van il:of, waaruit de wilde bijen en de wespen hare woningen zamenilelleti, is mede niet wonder
doel . Bij de woningen eener efmerikaarnfche wespenfoort, die als zakken rondom boomtakken floten, heb 1k
deze flof nit eene digt aaneengedrongene zelfflandigAaeid
waargenomen to belaan , die naar kaartpapier geleek ; bier.
op konden de regenvlagen weinig werking doen ; tot hetzelfde einde was ook de ingang tot de woning aan bet
onderfle gedeelte .
Dezelfde orde en zorg heerfchen ook bij de mieren,
De geflachdlooze mieren dragen de jonge mieren naar grootere diepten , wanneer er to veel regen in de aarde dringt ,

104

PROS

OVER HET Y'NSTIN1tT

en de galerijen dreigt to bereiken, waarin deze jongen
zich bevinden . Is de ftortvlaag geeindigd, en doot de zon
hunne verblijfptaats op nieuw weder opdroogen , dan brew.
gen zij dezelven weder naar den top van bet gebouw t,
om hen aan den weldadigen invioed der zannewarmte
Mot to ftel1en .
Ik fchetf#e u in eenige trekken de kunstdrift der dieren .
Gij gevoelt let, M, H .1 waarom de natuur hen met deze driften vootzlen haeft . Wanneer de dieren eerst moesten aanleeren, wat hun tot onderhoud van henzelven ea
tot inflandhouding der foort to doen flond, wanneer b un.
n o handelingen door geftadige ondervinding moesten beftuurd en- gewij2igd worden, dan zouden zij weldra na
hunne geboorte weder wegfterven, en hun eerfte ademtogt zou niet ver van hutmen laatflen zijn . Neen 1 op
zulke onzekerhedei} liet de Natuur , of liever liet baar
eeuwige Grondvestee, bet niet aankomen . Toegerust met`
al wat tot zijn levensbehoud dienflig is, onderwezeh in
al wat hem tot onderhoud zifner foort to doen ftaat, very .
fchijnt elke levetisgast op bet tooneel, en vervult de
rol , hem toegewezen .
Daaruit ziet men ook, waarom do infekten zoo zeer
boven andere dlerep met kunstdri£ti n zjn voorzien . Hun
leven is to kort om to beraadflagen, to kort onr de lesfen der ondervinding op to zamelen en aan to wenden .
Daarotn , daarom gal de. Algoede en Alwijze hun bet. inftinkt ten zekeren en onfeilbaren leidsinan .
Mar , ai begrijpt men bet doel en oogmerk eener zaak,
daarbtn zkt men tech derzelver oorzaak nog niet in , en
bet is lets anders , to vragen waarom'1 iets anders , waardoor P Laat ons derhalve de vraag, waardoor ontftaat
het inftinkt , in de tweede plaats , kortelijk beproeven to
ileantwoorden .
II . Ik zeg, laten wij bet beproevet . Meer toch , dan
eene proeve, is er in een zoo duister punt, en vooral van
mij , niet to verwachten . Want waarlijk , de verklaring
van bet inflinkt is eene Up, berucbt door de vele fchipbreuken van vsoegere en latere natuuruitleggers . D E 4,
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C A R T L 9 enntnam aan de dieren de ziel , en maakte er
bloote werktuigen van ; en n U F F ON befteedde al zijne
welfpreken4heid, dm dit wanbegrip op to toogn . Dit
10N I T z en anderen. aan de
duurde zoo lang , tot dat L A
arme dieren hunne zielen wedergaven . Maar nu floeg mall
tot een teggnovergeflehi uiterfle over. C o N D I L L A C
en na hem D A a W I N , wilden, dat bet inftinkt zou zijja
afgeleid uit voorafgegane ondervindingen en waarnemingen, en bewezen dus door een nieuw en duidelijk voorbeeld, dat er niets zoo ongerijmd is, dat niet door een'
wijsgeer zou zijn beweerd .
Ik zeide, dat ik beproeven wilde, bet inftinkt to yer.
klaren. Maar letten wij er op , wat wij doen. Wait=
wij een natuurverfchijnfel verklaren , kunnen wij niet ontkennen, dat wij flechts verfchijnfels met verfchijnfels vergelijken . Wij leiden een verfchijnfel , dat wij verklaren ,
b . v. van de eigenfchappen van bet ligchaam of , dat ons
betzelve aanbiedt . Die eigenfchappen zijn ons zeeven on .
bekend ; wij kennen ze alleen uit hare uitwerkfels , en uit
dezen befluiten wij tot derzelver beflaan . Het is derhalve
onbetwistbaar a dat onze verklaringen van natuurverfchijnfels geene hoogere waarde hebben , dan die van rang .
fchikkingen, waardoor wij een zeker verfchijnfel tot eena
meer algemeen brengen ; welk laatfle , otudat wij bet ver. .
der niet kunnen uitleggen , door ons met den eertitel van
grondkracht of grondwet der natuur beftempeld wordt .
Zoo verklaren wij bet vallen van een .' flroolialm en bet .
wentelen der planeten om de zon, door beide tot bet algemeene verfchijnfel der aantrekkingskracht to brengen .
Als wij ons daze opmerking hebben eigen gemaakt,
dan wordt de vraag, waaruit laat zich bet infinkt der
dieren verklaren, deze : , tot welk eene kracht van bewerktuiging of bezieling kan men bet inftinkt brengen ;
of is bet volkomen afgefcheiden , voor alle dergelijke
rangfchikking onvatbaar, en moet men dus hetzelve tot
eene bijzondere kracht verheffen,die als zoodanige geene
verdere verklaring duldt ?" Gij gevoelt bet, M . H . ! dat
wij tot aanneming van bet laatfle eerst din vrijheid zullen
hebben, als wij her eerfle to vergeefs beproefd hcbben .
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Hat hiflirlkt hat zith niet uit de prikkeibaaTeid ver.
*rl. Want door prikkelbaarheid verlhat menthe kricht
of dat vermogen der bewerktuigde wtzem , wraardoor zij
1 flaat zln, werkingen voort to brengen, did nwt voorategane van buiterr aattgebragte prikke1s in verband Heart
en daataarl beantwctordteh . Maar bg bet inftinkt neemt
irref geene voorafgaande prikkels waar, in laat om der •
geiijlte tverklh-en to vetoorzaken . Welke is de priltkel ,
die de fpin tot fpinnen, den voget tot bet bottwen van
zljn test, en de bijen tot bet vervaardigen barer celen
aanzet ? Eene foort van marmot, die in -den zomer Been
fiest heft, bereidt voor zich een leger in den herfst,
om dxaTn des winters to flapen . Wat is bet, dat bet Bier
hiertoe aanztt ? „ Nfets is nntuurlijker," zal men zeggen
, bet 4s de afnemende zomerwarmte ." Maar die vaerdige
beantwoorder zegge nrij dan tevens hoe bet kome , dat
dit diet zelfs dan zich een nest meat, als het in eene
kamer Tuft,, waarin Reeds dezelfde grad van warmte
words Yndbrhouden .
Even min laat zlch uit ondervinding en waarneming
bet irifflnkt der dieren afleiden . Wij hebben dit reeds
bovetr , zoo bet ons toefehijnt , genoegzaam aangedron •
getr. Maar wij nroeten meer doen, eti ka'nnen niet nalaten op,tte merrken, dat bet irdlTnkt met de ziel der dieren
in Been verband fchijnt to flaan . Men zal toch niet willen, dat de ziel voor verdeelitg vatbaar zoude zijn ? Dit
is in zichzelf zoo tegen1}iijdlg , dat wfj bet zelfs niet eens
ri gt denicen kunnen, En evenwel dit "tide alsdan plaats
rnoeten bebben . Heeft niet de fchrandere z Y 0 N N E T
eene rups zonder kop even goad en eveneens zien voortkraipen als to voren ; en zag niet een ander niet min
fcherj3zitinig waarnemer (n 0 Y L E) vilegen zich nog paran, nadat haar bet hoofd was afgefneden? Even zoo bijt
bet voorfte gedeeTte vary eene doorgefnedene wesp of bij ,
terwijl bet achterlte gedeeTte den angel nitfteekt , als men
hetzelve aanraakt . tag mertniet eene hang, riadat haar de kop
was afgehouwen, nog naar een' 4teenhoop kruipen, waaronder zij gewoon was zich to Verbergen ; en heeft men
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niet zeefchildpadden , die op vrij grooten affland van .do
zee de koppen waren afgeflagen , zich zien omkeeren en
naar den oever der zee kruipen?
Wij moeten dus naar eene aadere kracht omzien .; en
deze kracht moet, zoo zij den grond vau bet in-flinkt zal}
bevatten , zieh kentnerken door dezelfde doeltreffendwd
en onfeilbaarheid .
Er heerscht eerie kracht in de levende wezens , die hen
uit den fluimer van een kiemend leven tot voldongene bewerktuigde niet flechts , maar ook , *Is ik dus fptekeu
mag, bewerktuigende kunstflukken ontwikkelt en opvoept
Zij befluurt den groei en de ontwikkeling , houdt bet go,
vormde in Hand, en herflelt al bet geleden letfel, dat
flechts herflelling duldt . Deze vormende, outwikkelende,
behoudende, heelende kracht noemt men yormdri, ft (*) .
Het is tot deze vormdrift, dat ik geloof, dat men bet
inflinkt brengen moet .
Reeds bij de planten neemt men twee kunstwerkep
waar , aan welke noode eenig kunstwerk van e4en levend
infekt wag worden gelijkgefleld, Ik bedoel d& kiem en
de bloem . De polijp fchijnr even als de plant to bloeijen,
en zij is dier ; op dierlijke wijze zoekt en geniet zij hare
fpijs ; zij drijft fpruiten en loten uit, en bet zijn die .
ren ; zij kan gedeeld en op duizenderlei wijzen beleedigd
worden, maar zij herflelt zich, waar flechts herflelliag
mogelijk is ; ja zelfs elk deel vormt zich tot eene nieu,
we polijp ;
dat is een gewrocht der vormdrift, en he$
is toch wel grooter kunstiluk, dan ooit eerie bij of uiec
volvoerde !
Hebt gij wel ooit een flakkenhuis , v66r uw voet bet
vertrapte , aandachtig gadegeflagen ? Hebt gg geziett, hoc
kunflig bet gewonden is orn deszelfs as, en hoe bet aan
zijnen bewoner, een anders zoo weerloos fchepfel, tot
woning en verwering verflrekt ? Hebt gij gezien , he
fehoon bet. gekleurd is ; zood'at bet nuttige en noodige
nog niet genoeg fcheen to zijn , zoo er ook bet fehoone
(*) De
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niet bij kwam ? Wel nu, dat flakkenhuis is een gewrocht
flier zelfde vormkracht, en zeker grooter kunstftuk, clan
ooit eene bij of mier volvoerde !
Volgens deze wjjze van zien words mij ook de regelma, .
figheld van bet kutlstwerk blijkbaar. Wilt gij bet weten ,
wat ik daaromtrent denk, ? Mij dunkt, dier en kunstwerk
xnaken to zamen flechts AM geheel uit, dat organisch verbonden is. Even gelijk bet flakkenhuis tot de flak be .
hoort-, en de bloetn en kiem deeleny zijn der plant, zoo
€s ook bet cellenhuis der bijen, zoo zijn ook de galerijen
der mieren en de netwerken der fpinnen onaffcheidelijk
tilat de dieren verbonden, die dezelve vervaardigen .Vanr
daar de zorg, die zij voor hun kunstwerk hebben ; bet
is zorg voor zichzelven .
,,Wat is," Vraagt H E R D I: R , „ hot fpinneweb anders,
dan de verlengde fpin zelve ? Even gelijk de polijp hare
armen uitflrekt , om haren buit to vatten , even zoo ontving ook de fpin pooten en nijpers, om denzelven vast
to houden , en kliertepeltjes, waaruit zij bet fpinfelte voorfchijn brengt, em daarmede haren roof to bemagtigen .
Bare bewerktuiging is z66 ingerigt, dat er flof genoeg
is tot zoo vele weeffels, als zij in haar leven noodig zat
hebben to vervaardigen . Is zij hierin ongelukkig, dan
moot zij tot geweldige middelen overgaan , of flerven .
Hij, derhalve, die haar ganfche ligchaam zoo en niet anders vormde-, en hetzelve met deze en geene andere in •
wonende krachten voorzag, vormde de fpin ook voor
haar wehbe ."
En nu begrijpen wij ook den zeshoekigen norm der
bijer eellen . Ik wil n U F F 0 N Diet gehedl tegenfpreken ,
die denzelven uit mechanifche drukking verklaart . Wanneer een. aantal van ronde cellen zich tegen elkander aanfluit, kan men wel begrijpen, dat onderlinge gelijkmatige
drukking deze cirkels in regelmatige zeshoeken doet veranderen ; dewijl deze figutir de eenige is ontler de drie
aan elkander fluitende platte figuren , waartoe namelijk
ook de gelijkzijdige driehoek en bet vierkant behoort, die
van den cirkel minder afwijkt, en de meeste ruimte in
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steh flaiit. Maar, onk in die vooronderflefling, is do
overal gelijke drukking, door de bijen in elke eel aangebragt, zeker buiten eene kunstdrift niet to verkfaren .
De planted -helderen dit on . Haar eelleoweeffel neentt de
gedaante van regelmatige zeshoeken aan . Oorfpronkelik
.,
waren het ronde blaasjes ; deze maker den cerften pond
.hag uit van alle bewerktui
wezens . Tegen elkanj
aangedrukt, veranderen deze ronde blaasjes in cellen ;
.wear in rreuw gevormd cellenweOffel is de ronde vortn
nog aanwezig . Zeshoekige cellen zijn dus gewrochten der
hew erktuigde krachten, en ik xie in het cellenweeffet der
planten , in de tweede maag der herkaauwende dieren i en
in vele andere deelen van bewerktuigde wezens , daze zelf.
de zeshoekige gedaante ; ja, wat meer is , en zeker a1 .
leropmerkelijkst mag heeten,1k zie dint zelfden zeshoekigen vorm ook in de facetten, waaruit de zamengeftelde
oogen der byen beffaan .
Ik zou bijkans geen einde vinden,, zoo ik alle de gevolgen wilde opfommen, die Wt dit inzigt zich als van
zelve aan mij opdringen . Etine opmerking, echter, kan
ik niet achterhouden . Zij is doze : Waarom zijn het de
geflachtlooze infekten, die kunstdriften aan den, dag leg .
gen , wanneer er eene maatfchappg van infekten beftaat '1
Is het niet , omdat de vormdrift der overigen zich uitlsut
in, en beperkt is tot, de voortplanring ? •-- }loch ik wil
mij in deze onderzoekingen , hoe belangrijk ouk , niet
verder verdiepen .
Hoe enger de kring is, binnen welken organifche krach .
ten befloten zijn, met des to meer kracht werken zij .
De polijp heeft voor velerhande berooving en onthouding
eene vergoeding in hare herftellitlgskracht ; maar ook,
welk eene herftellingskracht ! Even zoo is het met de
kunstdriften . Hoe enger de grenzen zijn, binnen welke
zij werken, des to iterktr werken zij . Wij wikkelen ons
in onnoodige zwarigheden, wanneer wij aan de dieren
onze inzigten toefchrijven . Integendeel, hunne fchijnbare
listen zijn dikwijis het gevoig der beperktheid hunner
geestkrachten . Men weet, dat de egel zich ineentrekt en
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zamenrolt bij gevaar, en z66 door zijne tlekels van alle
z~den bedekt is ; even zoo doet ook bet kleine, weerloo .
zo gordeldier . .Beiden doen dit niet nit overleg, maar
€ tndat zij dom genoeg zijn to gelooven,, dat zij hunnen
vijantlen ontkomen zijn, als zij ze niet lien . Zij bergen
dtts den kop, en fehuilen met denzelven onder bet lljf
weg r dit kunnen zij niet doen , zonder zich tot een' ko .
gel zaven to rollen, en nu zijn zij werkelijk behouden •.
Wij m6eten ons dhs voor deze dwaling zorgvuldig hoeden , en ons b . v. wachten van to zeggen, dat de fpin
eetl n£t weeft om vliegen an muggen to vangen, dear de .

aelve integendeel deze vangt omdat zlj een net weeft .
.Dat bet intlinkt eene wijziging vats de vormdrifl is,
blijkt eindelijk ook nog d-earuit, dat het zich in vele
ziekten als- geneeskracht der natuur openbaart. Als de
kracht der zielue op bet hooglte geklomaten is, als bet
verderf reeds fchijnt to worden rondgevoerd in de Oderen, als fpier en pees vertlijft, en de lijder reeds eene
prooi ties doods fchijnt, dan bereidt deze geneeskrattht
der natuor in ftilte haar plan tot genezing , en volvoert
hetzelve , door aan de ziekteftof Gene bepaalde rigting to
gevtn , dezelve langs eenen veiligen weg of to voeren,
of door eenen onweerftaanbaren trek naar zekeift bepaalde.fpijzen of dranken in den zieke op to wekken .
Het reeds gezegde zal voldoende zijn, zoo ik mij niet
bedriege, om u bet inftinkt als afhangende van de vormdrift voor to ftellen. Maar ik moet u nog doen opmerken, dat bet Gene wijziging van deze drift is. Het is de
vormkracht we] ; maar zij werkt met en door behulp van
verfchiflendc werlttuigen , bij de meeste dieren met en door
behulp van zeOuwtn ; niet van did zenuwere, welke aaE
beweging en gevoel dienstbaar zijn ,. aiiet met behulp van
de herfenen of bet ruggemerg ; maar door behulp van de
zenuwen des bewerktuigden of plantaardigen levees . De
toeftand der droomenden ., der flaapwandelaars en der gemagnetifeerden heldert eenigermate de wetking dezer zenuwen op, watmeer de werktuigen van hot dierlijk gefal
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In werkeloosIwid verzonken zljn . C u v x Bit heeft der•
halve geen ongelljk , wanneer hij de dieren , die do hutine
kunstdrift ©nwetens, onwiRaiis en onverilandig *den
voortgeedreven , met ilaapwandelaars vergelijkt . lint week,,
dat zij ondlerntmen , vergel$tt ltiy met can' dzoom of fthijw
gezigt, dat lien onophoudalljk verrcrlgc,
Op deze wljze poog it ltgt infiinkt der dieren to vetklaren . 1k erken gaarne, dot er bij deze verklaring nqg
zwarigheden, wulke ik echter bier Wet kan ttpfommc t,
overblijves ; maar hoe kan dit .auuders ? Her M{iinitt is eta
der raadfels en wonderen der natuur , wee ec steer heeft ;
terwiji bet, gel#k t. E s s I N a to raga aanmerkt, seat
grootfte wonder is, dat deze groote natuurwonderen zoo
alledaagsch voor ons warden kunnen . Hetgeen nog deister blijft , moet door herhaalde en naauwkeurige waarttewing wardenn opgeheiderd . Onze nztuurl¢ennis is ehn ge*
dung vragen , en wij taan nog 4lechts in het vaorhaf vats
den grooten, tempel der natuur ; alleen son hem,, die haar
liefheeft, wil zij eenige van hare gebeimen verkiaren, en Ma
langzamerhand in bet getal hater verorwweliugea opnomen .
111. Doeh her is tijd, dat f1t overga tot her derde cleat
mijner reds, en aan bet ondertoek, in hoe verre de nsensch,
door geniis *an meer ontwikkreld inflirrkt, in vergelijking
met de dieren, benadeeld of ererangelijkt heeten mag, de
nog overige oogenblikken van her ras voorbijgaand uur
beltede . Verieent mij daartoe, in de laatlie plaats, die
voortduring uwer goedgunffi°ge aandacht .
R o R A R I tr S heeft een book gefchreveta , waatiri 'hij
tracht aan to toonen , dat de dieren dikwerf beter gebctlik
van hunne rede makers, dan de menfeben . Bet is opgevu'ld met ftabelachtige verhalen van dieren ; terwiji de fehrij_
vet zich do moeite gegeven heeft, om de diigehoordfke
wandaden van menf€hen met greote zorg bljeen re trekken . Het boek bewijst niet reel meer, dan dkt men iii
tamelijk zuiver Latijn beuzelingen verfialen kin, en &t
R O R A R I U s, bij her ogfigfen van hetzefva, weinig
gebruik van zijne rede gemaakt heeft . Ho is ondertmsfchen de aenige niet, die deze 'tithing heeft vooigtldra_
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gen , en de zaak verejscht derhalve ten meer eriiftig en
opzettelijk onderznek .
Wij moeten vooreezst opmerken, dot zij dwalen, die
aan den mensch hat inftinkt geheel antzeggen . - Wia
leerde den pasgeboren zuigeling zjjnw lipp .en eu tong, en
de fpieren dezer deClen en van den flokdarm , ze$G befturen, dat ho de tnelk tut de borften der ntaeder naar be1iooren kofi zuigen, en da'rbij eene vaardighekl aan den
slag leggen, die volwasfenen niet bezitt~en? Wit leerde
hem dat , zoo geene natnurhjke aandrift help dat leerde ? Er zijn meer handelingen van den mensch, die op inftinkt
berusten ; maar wij willen, veor bet tegenwoordige, ons
daarin nibr verder verdiepen.
Maar, hoewel er dan misfchien fommige handelingen
zijn, waarin de mensch door eene onbedriegelijke drift be .
jitturd wordt, in verve de meeste gevallen handelt hij toch
volgens overleg en khttze , en flaat dus hloot aan dwaling
en tnisflqq, HHae veel gelukkiger is bet dier ! Het dwaalt
niet, -maar vervult, door onwederilaanbare drift voortgedreven, de oogmerkeu van zijn aanzijn zonder mistlagen .
Het wordt niet door eene angftige keuze geflingerd ; bet
wil 's morgens niet, wat bet 's avonds niet wil i bet vormt
geene ontwerpen, die mislukken ; bet gnat niet buiten
zijnen kring ; bet leeft in denzelven, en geniet in lien
kring zijn nanwezen volkomen . Bij den mensch, daarentegen, wells een ander fchouwfpel! war mislukte pogingen ! wat al in duigcn geflorte plannen! welk eene wolk
van dwalingen! Van den eer1 en traan zijns levens af,
die door de wieg wordt geflild, tot zijnen laatflen toe,
die alleen door bet graf, als tent andere wieg, geflild
wordt, is de mensch een fpeelbal zijner begeerten en antwerpen, van welke hfj de meesten nooit vervuld ziet,
tot dat levenszatheid hem met genoegen den laatften flood
doer verbeiden , die een einde aan zijn lijden en am zijne
tranen maken zal .
en vergeet, W e men is en vat
Zoo fpreekt men
men is . Keeren wo eens de zaak om, en geven wij voor
een oogenblik aan den mensch inftinkt, gelijk de dieren be-
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kitten, werkende binnen eenen engen kring, maar met
onfeilbare zekerheid , en aan de dicren daarentegen vet .
Ctand en kettze . Wat er alsdan van de laatstgenoemden
zoude worden, hebben wij reeds boven gezien . Loch
met den mensch zoude bet niet beter zijn gefteld .
Waartoe zou hem zijnc fpraak dinnen ? De eene mensch
rou eveneens gevoelen en denken als , zou niets meer of
niets minder weten dan de andere ; deze eenzelvigheid behoefde dus geene mededeeling . Alle geestelijke voorregten
zouden verdwijnen ; flechts bet zinnelijke zou t'of en onderwerp van onze begeerten en handelingen zijn . . . . Dan
genoeg ! 1k kan niet verder voortgaan in deze befehrijvin
van den vernielden menfchenadel . gene meer waardi,&
gedachte eischt, dat ik haar ontwikkele .
Wilt gij weten , wat dit gemis aan meer ontwikkeld in •
itinkt bij den mensch ons leere? Het dier verandert en
befchaaft niets ; bet vindt niet uit , niaakt niet volkomdner ; ook is dit laatfte ondoenlijk, want bet kunstwerk
van bet inftinkt is terflond meesterituk, Dtj den mensch
niet alzoo ! Hulpeloos en hulpbehoevend komt hij ter we+reld ; bet voor leeren vatbare fehepflrl moet leeren ; bet
voor opvoeding gefchapene kind moet vvorden opgevoed4
en bet voor toenemix g gefchikte veritand moet wasfen .
Het is dus , als ik zoo fpreken mag, een der familien
trekken van bet menfchelijk geilacht, dat bet voor op.
"voeding en voor volmaking vatbaar is . Elk dier ontvangt,
bij zijne intrede op bet tooneel des levens, zijn eigen t .lent, en moot hetzelve volgens vaste wetten beiteden .
Ook de mensch ontvangt bet zijxle, elk in verfchillendd
mate . Maar bet is niet bet getal der hem toevertrouwde
taleuten , - bet is de wijze , waarop hij dezelve aan .
wendt , die bier in aanmerking komt . De mensch kan -•
hetgeen bet dier niet kan - zijn talent ongebruikt later,
en dan is hij minder dan dier ; hij kati bet enkel befl.'edeffi
en dan is hij niet veel meer dan dier ; maar hij kan of
ook mede woekeren, en dan, dan alleen is hlj waarltjk
mensch ; dan heeft hij zijne beftemming vervuld : hij h¢afi
gijne krachten geoefend .
14U NGLLW . 1826 . NO . 3 .
1l

114

PROEVi? OVER DE KUNSTDRIFT DER DIEREN,

fa ! dat is 's menfchen beftemming bier op aarde , dat
eene

1fj zijne krachten oefene ; dat is zijne teak, dat hij

tank beginne . De dieren voldoen bier op aarde aan bet

*ogmerk van bun beflaan . Met den mensch is bet gebeel
anders gelegen. Voor hem is de kunst fang en bet leven
kort. Zijjne beflemming eindii t dan ook met deze aarde

Diet, en omvat meer dan Brine wereld . - Welkonl dan
elke mislukte poging ; welkom elk goed, doch onvoltooid gebleven, plan !

Zij z'iju mij een bewijs, dat de

mensch bier ile-chts ffakwurk oefeut , omdat bet bier op
aaixle diet is , dat ooit bet volmaakte voor hem komen kan,
Gelukkig z J, die bier eene taak beginners , waardig om

in de eeuwigheid to worden voortgezet ; gelukkig zij, die

bier bun talent niet begraven, maar er woeker mede drijven !

Al was dwaling ook altijd bun deel ; bet was diet

om rein waarheid to doen, (die is voor den ongezienen

God alleen !) --• maar bet was om ooefening der krachten

to doen ; en waar die heeft plaats gehad, is ook bet doel

buns aardfchen levens , niettegenflaande alle dwalingen,
door ben bereikt.

De onzigtbare en de llofl'elijke, de zedelijke en de zin.

nelijke wereld, alles, alles is in de heerlijkfte overeen •
Hemming. Zoo is date ook aan bet getnis van inilinkt

bij den mensch de vatbaarheid voor 1leeds toenemende
volmaaktheid verbonden, en zoo is aan dezen familietrek

des menfchen zijne beflemming voor eene eeuwigheid
vastgemaakt !

1822 .
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(Vervolg en Jtot van bl. 72.)
e zieke, des avonds van denzelfden dag ten zeven

ure, wederom bezoekende, vond ik dezelve, naar ha

ren toeftand, vrij kalm en rustig ; nergens over klagende ,

dan over eenen onaangenamen aandrang tot outlas-

ting, zijnde zij in geene drie daen
of geweest . Ben I&0
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vethent word , uit then hoofde, door mlj als bet dooeimatigfle voorgei'chreven . Dan, naanwelljks was dit gezet
en de zwangere op bet ileekbelrken geholpen , of er voigg.
de op eens, to gelljk met eenigen afgang, eene zoo ge .
weldige bloedflorting, dat het bekken , in een oogefblik,
tot aan den rand toe vol was . Ik werd ijlings gereepen,
I m , en zie , en• verneem bet gebeurde . De vrouw M.
ve lag fprakeloos, buiten kennis, met bet klammezweet
op het gezigt ; de pols was klein, feel en bijna niet to
voeien , en alles getuigde van den zorgelijken toeftand,
wearin de zwangere zich beyond, gepaard met cene voq
komene werkeloosfieid van den uterus. Gaarne wilde 1I
wear tot de tempons overgaan ; dan 1k vreesde, ik berni$
hot, eene tweede bloedflarting , onder welke de tieke
wiskunftig zou hebben moeten bezwljken, dgwt1 de nog
plaats hebbende ongewone gevoeligheid der deelen this
In bet behoorlijk inbrengen der temponszou gehinderd heb
ben , en , zonder doze naauwkeurige opvulling der vagsi.
mr, doen de tempons, in dit geval, loth geen nut. r..
Eene kunstmatige , overhaaste voleindi,ging der verlosrwg
dan? Ook bier was de vrees voor eene doodelijke bleed .
florting ander de bewerking niet minder . --©ogenblikke•
lift deed ik den gewonen Arts van dit gezin, den foogleeraar N . c. D E a It it m E It Y , vltrl bet voorgevallene
kennis geven , ten einde door zijnen wljzen read, in deten voor de zwangere gevaarvollen toeftand, geholpet en
onderfteund to mogen worden . Doze kotnt, ziet de mas+
fa bloeds , welke , bij eene naauwkeuHge nameting, oven
de zestig oncen bleek to halen , Nat den toeftand det
zwangere gade, en befluit tot eene oogenblikkelijke verlosling. Dezelve wordt nu op flaanden voet onderno .
men, en op d> gewone wijze volbragt. Da zwangere,
nainelijk, wordt terflond , op bet reeds lang in voorraad
gereed gemaakte kraambed, dwars op den rug geplaatst,
en aan wederzijden en van achteren, door de noodige
helpers , (waaronder de Hoogleetaar voornoemd) onderfteund en vastgehouden ; waarna ik , regt voor haar zit.
tende, mijne regterhand , zonder heel moeite to onderr.
Ha
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vinden , in de vagina bragt , en dezelve, tot aan bet orifacium uteri, even gemakkelijk opwaarts voerde, doorpien de vagina, waarfchijnlijk door bet voorgaand tempoperen, reeds aanmerkelijk verwijd was .
Aan bet orifacium uteri gekomen , vond ik hetzelve reeds zeer flap , en,
hoezeer er geen de minfle werkelijk perfende arbeid geweest was , en ook vooral nu niet plaats had , bet fe!mentum vaginale uteri echter reeds geheel verdwenen ,
en bet orificium zelve genvegzaam verwijd , om mijne drie
vingeren to gelijk door to laten ; terwiji de placenta hetzelve volkomen no .g bedekte, zonder eenige plaats van
beginnende affcheiding aan de randen aan to bieden . Na
dan ook dit orificium s met bedaardheid en voorzigtigheid,
flechts zoo veel verwijd to hebben, als voldoende was,
om met mijne vingeren met vrucht op de placenta to kunnen werken, doorboorde ik, met behoedzaainheid, de
zelfflandigheid der placenta, omdat ik vreesde , door eene
nieuwe kunstmatige affcheiding aan eene der punten van
derzelver rand , aanleiding to zullen geven tot eene nienwe bloedflorting , en omdat ik vertrouwde ,, dat de tegen.
woordigheid van mijne hand en mijnen arm , naa-rmate zij
door de zelfflandigheid der placenta ingingez , en daarna
die van bet ligchaam des kinds, bij deszeifs doorgang
door de gemaakte opening in de placenta, voldoende zouden zijn, om bet onmatig verlies van Wed to voorkomen,
waaraan ik anders bet kind, door deze wijze van in den
uterus in to gaan,, blootflelde . De nitkomst beantwoordde aan mijn vertrouwen ; fpoedig was ik door de zelf.
flandigheid der placenta, maar fluitte nu ook weldra te=
gen de vlie$en , die derzelver binnenfle oppervlakte beldeeden, en welke ik niet date met moeite opener
kon, dewijl zij, uit hoofde hunner flapheid,aanhoudend
voor de pogingen mijner vingeren weken, en de uterus,.,
onder deze geheele bewerking, werkeloos was en bleef.
Weldra echter bezweken zij onder eene voorzigtige en regelmatige wrijving en betasting mijner inge8ragte vingeren, en niet door bet ftooten met de toppen mijner vingeren van onderen tegen dezelven , 't welk ik zorgvuldig,
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vermijdde, om de placenta door dit geweld niet verder
los to waken . Eerie groote masfa waters, dat langs mijnen arm fl:roomde , en zelfs niet zeer bloederig was , kondigde deze uitkomst oogenblikkelijk aan . Het vbbrkomend hoofd, dat zich, met bet achterhoofdsgedeelte van
de kruin, in de eeril :e ligging vQordeed, dadelijk naar de
regter darmbeenskom to verplaatfen ; langs de linkerzijde
van het ligchaam des kinds regelmatig verder opwaarts to
gaan ; de voeten to zoeken, to vatten, in bet orificium
uteri to brengen ; het kind geheel to keeren, en de verlosfing, met inachtneming der noodige regelen van bedaardheid en voorzigrigheid, to eindigen, als eerie voetgebobrte in de eerfle ligging , wa& bijntt koo fpoedig volbragt als ondernomen .
De bloedvloeijing , welke onder de verlosfing niet aanmerkelijk geweest was, en gedurenl!e den gang van bet
kind door het bekken volitrekt niets , verweerderde fpoedig eenigzins na deszelfs geboorte ; dku hietd oak eves
cpoedig weder op , na twee A drie iiafpnitingen , van onvermengden en kouden azijn , in den opeiti}aandenen wer
keloozen uterus gedaan to hebben . Eon brandend, fchrijnend gevoel , waarover de vrouw klaagde, verwietigde
mij, dat de infpuitingen doel troffen . De uterus kromp
dadelijk in, trok zich to zamen, en gaf mIj gelegenheid,
ook de placenta terl and to kunnen wegnemen , en, de verlosfing geheel to eindigen .
Het kind, dat eenigzins flaauw ter wereld was gekomen, kwam weidra , door een weinig borf{elen onder aan
de voeten en langs den rug , weder bij, en gaf , door zijn
1'uid en f'erk gefchreeuw, genoeg to kennen, hoe weinig
hetzelve bij en onder deze verloskundige bewerking gele .
den had ; zoo als het dan ook nu nog een zeer voorfpoedige en kloeke jongen is , ruim acht maanden oud (30 November) , die voor een kind van gelijken ouderdom , en
6p eene natuurlijke wijze ter wereld gekomen, in niets
behoeft onder to doen .
De vrouw was , gedurende de geheele 4ewerking, bij
'bare kennis geblevcn , zonder , of bij let iubrengen van
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ptijne hand in de` vagina, of bij bet verwljden van bet
orificium uteri, of bij bet volbrengen der keering van
hat kind, veal win by deszelfs verdere geboorte, eenig
bewijs van vernwerdetde fmart gegeven to hebben , welkei
zij mii' dearna, in kalmer oogenblikken, ook verzekerde,
al et ondervonden to hebben .
Ten niterfte zwak en afgemat zijnde, oordeelden wij bet
raadzaam, de kr4mvroaw niet to verbedden, maar haar
nog eenige wren op hat, kraambed fiil to laten liggen, tot
dat ziel en ligchaam beide zich weder wat herfteld zouden
hebben ; cone gewoonte , welke ik bij alle , zelfs de natuurlijkiU , verloslingen opvolg, daar dit fpoedige ver.
bpdden der pas verlosre vrouw toch nerges toe dieut,
en hetzelve de zuiverheid en reinheid, welke „ by baren .
do of gt<kmamd hebbende vrouwen, nimmer verwaarloosd
moeten worden, eer tegenwerkt dan bevordert ; terwijl
do tot dit verbedden uoodzakelgke bewegingen van hot
ligghaam der pas, verloste vrouw aanleiding kunnep geven
tot hsarnaoederlijk€ bloedftortingen r flaaawten en andere
gevaarlijke toevalka, welke bet altod beter is uit eene
to groote voorzigtigheid to voorkomen, dan uiteene lank,
bare iptebikkelijkheid to doen out(laan .
Wa do kraamvrouw dap behoorlijk bezargd to hebben,
lieteu wij haar, op bat kraambed, All liggen, fchreven
haar can zacht opwel
d en bedaraud middel voor i en
bleven eenige uren bij haar de onmiddellake gevolgen dm
vertosfing afwachten ; ER meer, dewijl deze gevolgen, zoo
ale ik reeds gezegd beb„beftendig bij deze vrouw, na de
vu& lame bevallingen , zeer onrustwekkend waren ge .
woo. Oak nu grepen dezelve weldra piaats . Onder.
fclleidene benaauwdheden, menigmalen door flaauwten,
bij afwisfeling , opgevolgd wordende , pvervielen hair fipoe .
dig, en maakten de eevfie vier uren van den nauht, of.
fchoon de vloeijing zeer matig was en bleef, alleronfl :uimigst, Tegen twee ure in den morgen fcbeen alles to be .
daren ; de natuurlijke warmte was, over bet geheele lig .
chaam, teruggekeerd , de adembaling vol en regelmatig
geworden , de rusteloosheid in eene kalme rust overgegaan, en de pols een weinig opgekomen en minder feel,
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Il et dringendf a gevaar der verlosf ng dais , voar hd
grootfte gedeelte, gewekon zijnde, ver5eten wij de kraal-vrotuw, met eene zelftevredenheid, moetjelijk to befefen,
dan door hem, die zich ooit in de gelegenheeid,;eltetd 1feeft
gezien, van iets tot bet behoud van twee menflaten tb
hebben kunnen bijbrengen . Niet zotidtr groote bhzorgd*
heid, echter , verbeklden wij den rargen, en den verdei
ren afloop van deze kraam ; veel was er imminefs nog in td
voorzieen, - veel had de natuur nog to doers, terd6
overwinning behaald was .
Het overige van den iiacht was verddr fustig geweest a
de kraamvrouw had, eenige malen, gerust geflapen, ett
was nu, bij Gaze komst , zoo kahh , bedaatd en welfevreden, als na eene regelmatige verlnsfing . Met fhadk
had zij oak een kopje the,, met eerie tefeilAt, (haar gewone ontbljt) genotien ;had hoegenaamtl geene pijn , noeK
In bet lijf, north
ade deelen, die bet rheest ha&dtn
nioeten lijden, •- met ccdn woord, k1agde nhrgens over,
dart over een gevaet vats groote en , tY.t e& zoo gewelft
blotmlverlies, tit to Verwonderen magtel6o3heid . Ovet
deze zwakte dan ook, als ziijnde ztj zeernatuorlljken derzelver beftrijdhig in di't tr~iftip zeer gevhh,rMk, bekomtner'.
den oulj ons met veel ; een eenvoudige, zkchte, verkoe .
lende en voedende dieet kwatn ons voor het gepaste to
zirjn . Maar zoo * el to mte'r vestigden wij onze atndacbt
op den toeftand der buiksingewanden, vooral op dien van
den uterus, alsmede op de aanflaande affeheiding van het
zog . Het was toch de uterus, welko bij dez8 ve'rlosfing,
hoe zacht ook bewerkt, her nneeste geweld had geleden,
wrens eigendommelijk be[faan bet moest gefchokt was,
en wiens hierdoor verhoogde gevoeligheid eene zoo veel
to fterkere terugwerking moest doen vreezen, zoodra zich
bij de reeds ontvangene prikkels nieuwe voegden, welke
de werking der eerfce of vernieuwden , of verfterkten , of
vermeerderden . Het was de onvolledige , geftoorde of belctte affcheiding van zog, die, uit hoofde van innige me .
dclildendlicid, welke cr tusfclten den uterus en de borften
bcftaat , deze vcrnicuwing of vcrmeerdering van de in den
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uterus plaats gehad bebbende, of nog min of meer aan .

wezige prikkels , bet meest moest doen vreezen . Dir ,
derhalve, als bet belangrijkfte, tnoesten wij trachten to
voorkomen, door de terugwerkitw, der natour, tegen do
vroeger ontvangene prikkels in den uterus, zoo veel mogelijk van dit ingewand of to leiden , en , door nieuwe,
op andere met den uterus bet meestgemeenfcbap hebben •
de deelen van bet vrouwelijke ligehaam, aangebragte fter .
kere prikkels, tot deze deelen to trekken en verder to be.
palen . En welke deelen waren moor gefchikt, om do
hiertoe noodige prikkels to ontvangen, dan de tepels
Welke deelen, tot bewerking der noodige afleiding, moor
bekwaam , dan de boriten 7 Ztj iwmers zIjn hot, die door
de natuur zelve beftemd zijn , oin de werking van den
uterus, to zijner tijd, no de geboorte vats bet kind, to
vervangen. Zonder dus eenige acht to iflaan op de groote
, wakte, waarover men klaagde, zochten wij flechts do
ondteking van den uterus to voorkomen , en bevalen , to
then erode, nu reeds, nog geen twaal£ urea na de ver •
losfing, bet vlijtig ztligen aau de borten ten fterkfto
pan, offchoon deze tog niet bet min(te bewijs gaven
van eenig zog to bevatten ; ja wij waren van deszelfs
nuttigheid zoo zeer overtuigd , tat wij er op aandrongen,
om -hetzelve ten minfte alle drie urea to herhaler. (*) . De
leefregel hloof voor bet overige dezelfde, alswede o
geneeskundige bebandeling.
De tweede da t; liep even gerust afals de eerfle ; de vrouw
() Volgde men (opdat ik die in bet voorbijgaan zegge)
aldjd dezen raad, zelfs bij vrouwen, welke pier wilten of
niet kunnen zogen, van beflendig eerst to zorgen, dat her
zog in de borften kwame, om bet daarna to verdrijven, hoe
weinig zou men dan niet van die zoogenaamde zogverplaa ; .
fingen hooren fpreken, die nu zoo menigmaal, zelfs na de re .
gelmatigfte en natuurlijkfle verlosfing, de gelukkigtle moe ,
tiers, in bet midden barer vreugde, onverwachts wegrukken,
en de biljdfchap der echtgenooten in bitteren weedom veran .
deren! - Mogt deze wenk, voor bet heil des menschdoms
in bet algemeen, en der vrouwen in bet bijzonder, niet to
vergeefs gegeven zijn!
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bleef kalm , klaagde over niets , den dorst uitgezonderd,
welke zeer flerk was , en Diet to ftillen , - bet gewone verfchijnfel ook bij alle zwaar gewonden , die een grout
bloedverlies geleden hebben , en hetwelk dus bet gevolg
fchijnt to zijn van eene wezenlijke behoefte aan vocht,
ontftaan nit bet plotfeling en bovenmatig verlies van bloed,
en uit de hierdoox verbrokene evenredigheid tusfchen de
vloeibare en de vaste deelen van bet ligchaam, maar geens .
zips bet uitwerkfel van eenen , in bet ligchaam aanwezigen, tegennatuurlijken ziekteprikkel . Over dezen dorst
dan ook verontrustten wij wederom ons niet veel, en vergenoegden ons , denzelven to beftrijden , eenvoudig door
de kraamvrouw veel to laten drinken amandelmelk, of
gelijkfoortige zachte, voedende dranken ; ma$r bij kleine
hoeveelhedef to gelijk , en daarentegen met zoo veel to
fpoediger en to nienigvuldiger herhaltingen . -- De built
bleef flap , natuurlijk warm en vocbtig, zonder de minle fpanning of pen, de betastingen , in alle rigtingen en
op alle plaatfen, zeer wel verdragende, de bodem vatrden
uterus Diet uitgezonderd ; offchoon doze bodem , door zij.
nen , voor den tijd der bevaUing , ongewoon hoogen band,
(in de nabiheid namelijk van den navel) en door eenvoer
den geoefenden Verloskundigen kenfchetfend gevoel van
zachte zwelling, gene nog bovenmatige opzetting van de
wanden van den uterus verraadde , en eene reeds beginnende terugwerking aanduidde van den bij de verlosfing
goo zeer geprikkelden uterus . De kraanizuivering bleef
desniettogenftaande natuurlijk ; cer to overvloedig i dan to
weinig . De borften waren en bleven zogledig, gevende
dezefve, bij elke uithaling , Diet meer, dan een paar lepels zog , op . De toeftand, eindelijk , van de kraamvrouw
bleef dus, over het geheel, gunflig ; bet gevaar echter
was daaronl Dog Diet geheel geweken : eene belangrijke
werking (de affcheiding van zog) moest, in dit afgemat
en krachteloos ligchaam, nog plaats grijpen ; van haar
hing bijna alles af . Dc behandeling dus bleef dezelfde,
voedend , verkoelend en bedarcnd , Inet nalating van alies, ova, , in vucti e1, drank of geneesniiddelen, de wer .
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king der vaten eenigzins zou kunnen aavzetten, of do levenskracbten to veel opwekken . - Ook den derden dag na
de verlosfing bleef alles nog in denzelfden rustigen Nat ;
inaar de nacht hierop was onrustig ; de buik was pijnlijk
geworden ; de kraamzuivering aanmerkolijk vermminderd ;
de boraen waren echr r ,flap gebleven ; de pols was koortfig ; de huid droog, brandend ; bet hoofd zeer pijnlijk,
en de geest meer neergeflagen .
been_ tw1jfel , of de natuur was uk bare werketaosheid
epgeftaan, en reeds wezenlijk bezig met pogingen to dden,
om hare beftemming to vervullerr ; doch over de plasts 4
waar? feheen zij nog niet bepaald to zljn,maar tusfchen
den uterus en de borfted to kampen, unzeker tot welke
24 zicb wenden zou , door beide eves zeer wordende
aangetrokken, -door daa, ten gevolge van dz ttatuur}<%jke verordening van derzelver bet}aan,--doo+rg m en (den
uterus), ten gevolge van den nagebleven prikkel van bet
geleden geweld, bij de pleats gehad hebbende ktrnatstatige verlosfrng. De geneztingsaanwijaing, delba1+ve, kon
Met meeker blfijven. De werking der ftatnur tot de bor#ten to ttekken , en tot deze to bepeleir-, dber alles, wat
knnst en ourdeel verttrogten , moest ot1ze hoofdbedoeling
uitmaken 4 terwijl wij , to gelijker tijd, den , id den utertes nag aanwezigen , tegennatuurlijkegi *iklte7 aldnar moesten zoeken to verzwakken, deszelfk opgewekte gevoelib
keid to verltompen, en de ontlediging der in deszelfs Vaten en in deszelfs zeliandigheid opgehoopte vochten to
bevorderen . Op de herhaalde en menigvtildige ttitbaling
der boriten werd nu met nog meer nadruk aangedrengen, -- niet zoo zeer om dezelve van zog to ontlasten,
dat er niet in was , als wel , om , door de aanhoudende
prikkeling der tepels, onder de bewerking van bet zuigen
aldaar aangebragt wordende, den aanwezigen prikkel in
den uterus, als 't ware, to verlammen, en de werking
der natuur tot de borften to trekken ; terwijl men, door
plaatfelijke verzachtende ftovingen op den buik, en door
gelijkfoortige infpuitingen in den regten darm , de verhoogde gevoeligheid van den uterus to gelijk zocht to
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verzwakken , deszelfs fpanning to verminderen ., en de outlasting der vochten to bevorderen .
De uitkomst beantwoordde aan onzen wensch ; de na.
tuur behaalde, oftehoon wat trager dan gewoonlijk , eindelijk toch de overwinning ; de pijn in den buik vermin.
derde , hield eindelijk geheel op ; de kraamzuivering begoa
terker to vloeijen ; de uterus zich to ontfpannen , en dieper in bet bekken to zakken ; de droagte der buid door,
eene algemeene vochtige warmte vervangen to warden ;
de hoofdpija to bedaren ; de pols minder fuel to faan ; do
kalmte in den geest terug to keeren, en de vrouw einden
lijk, na 24 siren woelens en onrust, in eon' gerusten=
veekwikkenden Nap to vallen. -- Des. morgens van den
vierden dag vouden wij dan ook de kraamvrouw,hot zees
Dog seer vezmoeki en zwak , veed kalmer en opgeruiutider ;
alle piaatfe1ke ge oelagbeid its den bulk was verdweneu x
de uterud tot zijne s op dozen tied na de laevauing gewQM,
grootte bijna teruggekeerd ; de kraa
liveriog geregeki ;
de koorts nietsbedaidend ; Mate de bgrfen even flap als
to voren .
dit uitbalea, derhalve , word nog eel$
dagen voortge an , de herhe,Dcg vo h etzelve echtex
hoe langer zoo meer vertragende en verminderende , tot
op den achtflen dag, waarop men hetzelve geheel naliet .
Ook met de plaalfdijke behandelm van den btrik werd
dezelfde gang gehouden, tot dat ook deze Been bewijs
meer gaf van eenig nablijvend letfel, en wij in de gelegenheid gekomen waren , om , zonder vrees voor eene to hevige terugwerking van bet geheele get}el, onze aandacht
meer bijzonder to bepalen op de opwekking der levens,
krachtecl van deze vrouw in bet algemeen , welke wij daft
ook , onder eene gepaste behandeling en doelmatigen leefregel, langzamerhand zagen herf'ellen ; terwijl wij, op
doze wijze voortgaande, eindelijk bet genoegerrfmaakten,
van deze belangrijke kraamvrouw , zonder door eenig verder toeval verontrust geworden to zijn, vijf weken na h a.
r e verlosfing, geheel herfleld, in bet midden barer tee.
derfre betrekkingen to mogen aanfchouwen ; -= eene uitkomst, welke wij met geene mogelijkheid zoo gelukkig
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hadden kunnen vooronderftellen, en die, naar onze ge .
dachten, geheel alleen toe to fchrijven is aan de temparaering, als zijnde de deelen der vrouw, door dezelve,
niet alleen reeds min of meer voorbereid geworden tot de
doorlating van bet kind , (vanwaar dus bij deszelfs doorgang minder beletfel, minder drukking, minder oponthoud, minder gevaar voor deszelfs ]even) maar als ziinde
ook daardoor, to gelijk, de uterus gefchikter geworden
tot bet ondergaan van de tot de uitvoering der verlosfing
noodige verwijding en overige belangrtjke veranderingen .
-let is dan ook om deze reden , dat ik niet aarzel , om,
•, P E N K E R en VAN ELmet den beroemden W I (;AND
deze
zelfde
behandeling,
bij alle voorkomende ge3D I K,
,
ten
fterkfle
ter 'rlavolging aan
lijkfoortige o nflandigheden
to bevelen, en verder alle Verlosktfndigen ten erniligfte
aan to reden, om ten minfle nimnki meer tot de kunstmatige en geweldige voleindiging der verlosfing, op de
bedoelde wijze, over to gaan , zonder de tempons eerst
aangewend to hebben . ; en dit wel zoo veel to meer, hoe
verder meli van bet eiitdperk der zwangerbeid of is , en
hoe minder de deelen der zwangere tot de verlosfing gefchikt zijn.

KORT VERSLAa

VAN HET BEWEEGBAAR PANORAMA, VOORSTEL-

LENDE DR VERWOESTING VAN ALGIERS , EENIGEN TUD OP
HET LEIDSCHE PLEIN TE AMtTERDAM Z4NDE TE ZIEN
GEWEEST.

.Bekend zijn de menigvuldige pogingen van onzen tijd, om
allerlei belangrijke gezigten , op fteden , veldflagen en wat
Met al, in diervoege of to teekenen en ons onder bet oog to
brengen, dat de moeite en kosten der reize,het gevaar of de
verlorene gelegenheid daardoor ten voile uitgewonnen , en op
de gemakkelijkite wijze aan onze nieuwsgierigheid of onzen
fmaak voldaan wordt . Vroeger bood dit eigen tijdfchrift de
gelegenheid aan , om een vaderlandsch kunstftuk van then
aard , den flag bij Wate? loo voorftellende , naar waarde to
doen kennen en boven bet maar al to dikwijls voorgetrokkeno
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btitenlandfche uitblinken . Doch wie aan Waterloo denkt,
die denkc ook gereedelijk aan Algiers , als tan twee roemrijke
namen voor onze j ongfte gefchiedenis ; en men zon zich moe .
ten verwonderen, dat de vertooning van bet laatfte die van
bet eerfte niet reeds tang had opgevolgd, indien niet gemakkelijk ware in to zien , dat zuiks met eigenaardige zwarigheden to worielen had . De aanval op , en bet gedeeltelijk very
nielen der had door de gezamenlijke vloten, eenvoudig afgebeeld, zou flechts weinig ter befchouwinge geven . De
rook en Room van zoo vele vtlurmonden, op den punt ver .
eenigd, lieten geen genoegzaam licht, en, ioo dit ook at
plaats had, in een zoo eng beftek geene toereikende afwis .
feling van in het oog loopende en belangrijke tooneelen over,
om den aanfchouwer to voldoen. Het merkwaardige is hier
meer over een' zekeren tijd, niet over een uitgebreid veld
verdeeld. Wie wenscht vocreerst de flad, wic de flatige
vloot , wie vervolgens de gebeurtenis zelve , zoo duidelijk en
uitvoerig ala dit maar mogelijk is, wie daarna de uitwerkfelen, den toeftand des vijands, en al bet overige, zoo blijde
als treurige gevolg , niet voor oogen to hebben? Hiertoe nu
heeft bet vernuft mede weten to geraken . En is bet ook
geen IVederlander , die danrop roem draagt, is bet de kanstlievende Brit, die vooral geen minder belang bij de Algier(che
overwinning, gelijk voormaals bij Waterloo, beeft, -- fit
niag ons niet terugbouden, onze hnlde daaraan to brengen .
I-let is ons oogmerk niet, eene breede befchrijving vats
sties to geven . Ire Heer L A I D L A w heeft dit zeif gedaan ,
in eey boeltje, dat voor weinige ftuivers nan den ingang der.
tent is to verkrijgen, en waarin niet fleohts vierflag van bet
gebeurde, maar ook van de ligging, bevolking en toeftand
der find , benevens meerdere zaken , tot bet kunstiuk bettek .
kefijk , words gedaan. Eene eenvopdige opgave van hetgeen
wij zaken zal genoeg zijn .
I-Ict onaanzienlijk gebouw ingekomen, begeeft men zich,
betzij links, langs een' ruwen, vrij fleilen trap, naar de ach .
tense of goedkoopfte, betzij regts, bijna gelijkvloers, naar
de voorfte en aanzienlijkile plaats . Nu ziet men onmiddellijk
voor zich eene foort van vierkanten koker, die, bijna zoo
wijd en breed als de plaats , waar men zich bevindt, eenig.
zips fchuins fchijnt toe to loopen . Aan bet einde daarvan,
vlak van voren , ligt de ftad , aan de zee, van welke men
desgelijks een klein deel ziet, met verfchei, ;ene vaartuigen
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daarop . Deze jigging eener fiad, van meer den honderddal .
zetid inwovers, tegen eenen hoogen berg, als een opgaand
balfrond, met witte huizen, torens, paleizen en moskeen,
zal elk gereedelijk blijken een nangen :am en treffend gezigt
op to leveren . Men vermaakt zich dun ook gaarne in flilt6
eenigeu tijd met deze befchouwing, waarcoe de diepe fcheme .
ring ter plaatfe waar men zic, oin bet heftier lichr op bet tafereel zeive nag des cc weer cc doen fpreken, uit hoofde van
meerdere vrijheid en plegtigheidi, ook bet zijne bljdraagt .
Dock ntl verheft zicb eene item, die zeer duidelijk etc gere .
geld, all bij wijze van uittrekfel uit reeds gethelde boekjee,
eenig verhaal do aanwijxsng doet van her geheel en de dee .
len, die men voor zich heeft ; waarbij wij hem, ten aanzien
der bedoeld .e voorwerpen , doorgaatts wet konden volgen,
ichoon menigerlei zaken natuutlijk to klein of to min fchittere nd zijn, om onder zoo vale ontdekt en onderfcbeiden to
worden . Bet verbijif van den Dei, zijn buitengoed ter zijde,
Gene vesting aan genera kapt der find , de haven met de fche.
pen, de geweldige batcerijen daarvoor en anderen aan de an.
dere zijde, de torens en tempels vallen echcer genoegzaam
in bet oog, en fomanige dezer voorwerpen bij volgende too.
aaeelen, of den overgaug daartoe, nog duidelijker .
Nadat men, nawelijk, d.it gezigt volop genoten, en bet
voornaamdie, daartoe betrekkelijk, gehoord h .eefr, words de
fchiderij tangzaam tar zijde gefchoven, waarfchijnlijk opge•
iwkl, eoodat de voorwerpen ter linkerzljde van den aan .
fchotlwer meet en meer verdwijnen, terwijl son de regtet •
hand nieuwe voor den dog komen. Dit gaat meestal zoo fill
en gemakkelijk to wetk, dat men zich beast niet anders kad
verbeelden, of de bewuste koker en wi, met denzelven zijn
bet , die ronddraaijen, t,erwijl bet geziene ftilftaat . Dit heeft
din inzonderheid pleats, wanneer bet nieuwe werkelijk een
vervolg is, van bet oude ; zoo als, waar wij regtsaf wijken,
a m de vloot ce gemoet to gaan ; en bet doer weariijk eene
gelulckige werking, als wij de fchepen nu dadelijk in bet oog
krijgen : zij fcbijnen wezenlijk op cc zeilen, en in welgere .
gelde orde tot bun doel voort to gaan . Zoo menigmaal dit
ecbter bet geval niec is, bij den overgang b . v . tot eon reeds
vroeger gedeelte, maar in een later oogenblik en veranderden
toeftand, zoo als onder of no den flag, zou men clever wen .
fehen, zoo lang door een voorhangfel belet to worden den
overgang op to merken .
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Wij hebben nu , al zoo gaande weg, laten zian , was ons
bier voornatnelijk onder de oogen komt . Belangrijk was voor
ons, als daarmede oubekend , her aaumerkelijk verfchil vat
den vorm der hngeI cke met lien onzer oorlogsfchepen , zoo

onrzaggelijk veel hooger van boord inzonderheid . Na d ezeh.
ve wel opgenome.n to hebben , begint de vertooning van den

flag, en we] in drie afdeelingen, eerst aan de linkerzijde (van
den aanfchouwer), dan in her midden, en eiudelijk ter reg .
terhaud , waardoor zeker her onderfcheiden van de gebeurte .
nisfen veel bevorcjerd words ; terwijl de Cicerone mede niet
palaat, zoo veel in hem is, bet voorneantfte to noemeu, Wit

to duiden en als aan to wijzen, van hetgeen bier volt to zien .
De Iialkrders en hunne daden worden daarbij vooral niet
vergeten ; hoewef , in de tafereelen zelve, de Engef/chen op

den voorgrond zijti geplaatst . De acme Algierijnen alleen than
nu en dau aan ligten fpot bloot ; en her is, voor hem, die
bet Panorama meet dan eens beziet, waarlijk potfig, den
goeden man deze cardigheden telkens wear op geheel onvez .
anderden toon to hooren herhalen, IVIep kan ligt nagaap, dac

dit een vreesfelijk tooneel is, hetgeen echter natuurljjk, ep
gelukkig I de lneeste kleine bijzonderheden, vooral in de
flad, niet duidelijk laac onderfcheideu . Genoeg, indien mean
ten naastenbij zoo veel ziet, als men, werkelijk in de nabij .
ileid des gevechts geweest zijude, zou bebben opgemerkt ;
met uitzondering, her is wear, van eigenlijk levee en gewoe!, hetwelk echter de kunst, gelijk wij weten, tamelUk
misieidend weet na to bootfen . Geen der minor belatigr4ke
tafereelen is her allerlaatfte -- de dag ua den flag
. De ver

woesting doer zich nu duidelijk sap ons kennen. Men verge
lijkt in zijne gedachren, was men allereerst zag, met dezel€
de voorwerpen in dezen veranderden toeftand . Daarenboven
heeft dit gedeelte eene bjjzondere duidelijkheid en natuurlijk,.
heid ; bet is of alles naderbij , in volkomene levensgroorte
ontaiddellijk voor ons is, en ik geloof niet to dwalen, zoo

ik uitnemende verdienfte van fchilderwerk aan dit deel toeken , van hetwelk inzonderheid de batcerij der moelje met
den vuurtoren , als op den voorgrond geplaatst, vooral niet
bet minsc beteekent .

Her geheel doer ons van bet gewigt der onderneming waar-

lijk geen gering denkbeeld vormen . Hagchelijk was zij bui .
ten tegenfpraak , bloedig en glorierijk . De verloste flaveu,
die ons bij her laatfte bedrijf tevens voor her oog komea,
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doen inzonderheid aan bet heugelijke der duurgekochte over .
winning denken, En gewis, niemand fcheidt van de aan .
fchouwin g, zunder gecroffen , vol gedachten en cevreden cc
zijn over b z uur, zoo waarlijk leerzaam en aangenaam
doorgebragc.
Bij dic voorname flak is naderhand nog een ander gevoegd,
dat wel van minder algemeen belang , maar Loch aandoenlijk ,
en, wat de vertooning aangaat, treffend en bijzonder genoeg
is, om de aandacht to boeijen . Bet is het vergaan van bet
Engelfche oorlogsfchip Kent , door brand , in voile zee , met
Storm. Eerst ziet men bet, door de baren geflingerd , terwijl
de vlam reeds uittlaat en de angilige fchepelingen door elkan
der woelen . Beftemd om croepen naar Indir ce brengen , bad
bec eenige honderden menfcheu , en daaronder vele vrouwen ,
aan boord . Bij de tweede voorflelling heeft een fchip hen
ontdekt, en men is bezig, de bevolking, bij beurten, in vijf
groote booten to ontfchepen en naar bet andere vaartuig over
to brengen . Dit is een belangrijk, in zijne foort fchoon en
voorat roerend gezigt . Bet rood der krijgslieden, bet wit der
halfgekleede vrouwen, bet bonze en opzigtige, opeengelloopt en danfend op de onfluimige golven, bij bet licht van
den, brand in den zwarten nacbc ! Eindelijk volgt eene derde
vertooning . Nag vijfenzeventig man zijn aehtergtbleven . Na
vat bet kruld vtn.ur . Flat ganfche bovenfle gedeelte van bet
fchip fpringt in de lucht . 611es drijft door elkender rondom
den nog brandenden bodem ; ook de menfchen, van welke
zich een zestiental op den grooten mast ophouden . Men
heeft hen prils gegeven . Maar gelukkig komt een antler vaaetwig langs dezen weg, op bet licht aan , bun to hulp, en
veertien bergen bet leven . - Ware bet niec, dat licht en
duister bier in zoo geweldige tegenflelling moesten gedacht
worden, wij zouden sanmerken, dat de fchildering, vooral
der zee , wet hard is .

NOG JETS OVER BET KINDERWEZEN TE PARKS .

M en lean den verarmden of onvermogenden handwerks-

eft

ambachtsman to Parijs bet refit, om zijne pasgeborene kin .
deren, door middel van bet, voor hec ganfche publiek be!lemde, Minnengeficht, nan eene zoogfler ten platten laude
over to geven, even min ontzeggen , als den rijken . Mar de
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urmen komen zeer dikwijls in her geval , bet *minnenloon,
dot , ten geringflen prijze, van ;2 tot t$ franks in de maand
beloopt, pier ce kunnen betalen . (De rekening van bet minn
caenloon ondergeat dus niet zelden een to kvrt van vele duizenden, wearven een grout deel voor de acme landlieden vex•
loren goat.) De zoogvader beeft, in dic geval, bet rpgt, opt
den zuigeliug near bet Minnengefiicht to Parljf, - en dit,
om denzelven near hoc Vondelingshuis to senden . Somwljlen
moge de zoogmoeder er Wet toe kunnen befluiten, om den
zogzieken vreemden zuigeling, voor welken haat de welds.
dig zorgende Natuur een gastvtij moederlok gevoel iublin,
uit to flooten in de woestenij der hulpeloosheid ; mast - base
entbreekt toereikend voedfel en dekiei voor sichzelve en hem
en hear eigen kroost . Dikwijls ook baakt de eigeu vader on
janimert de elgene moeder near en om hat afwezig kind,
voor hetwelk zij bet miinnenlooo fihuldig bleven4 dot zit art
doer buiten vast, ale een pand in den lombard, en is des to
bezwaarl}jker to losfen, wanneer bij bet Minneugetlicbt de
fchuld, door executie-onkosten tegen de oudas, vol ;vet
groot is, en wanneer de burgerl jke wet zeive deae heilip
fchuld met hare geflrenge magi befebermt . --- Met zelden
ilijgt de ellende van her arme wicht nog hooger. Her laatfle
vertrouwen der zoogiler op den pligt der ouderen neemt,
welligt met de laatile hoop op Hem, die raven en tuigelingen fpijsc, een einde, en -- her verlaten fcbepfel words am
den reizenden bode van bet meergemeld gelbcht overgegeven . Deze brengt zijnen kleinen last near Paris
. Onderweg
voedert hij her wicht zoo goed hij kan, ongeveer op gelijke
wijze 21s men jonge vogels met de pen opkweekt ; want
niet altijd gnat de min mede . Terflond no de sankomst brengt
bet Inflituut bet ongelukkige wezen , omtrent hetwelk bet
menfcbelijk gevoel bankbrenkig Werd , near her Vondelingshuis . Weinige dagen daarna verfchint de vader in bet dorpje,
met bet losgeld voor zijn long ontbeerd kind . Tbans verneemt hij deszelfs lot. Idij wil naar her Vondelingshuis ; mare
zonder bet bewijs, dot den man der minue to Parfjs is ter
hand gefleld, Itan hij her kind flier terdg bekomen ; en, out
dit bewijs magtig to warden, moet hij bet met zoo veer
ontbering bijeengebragte fommetje achterlaten . Na keert Mij
weder tot zijue reikhal2ende vronw : in flede van bet kind, heefc
hij een papier, en , zonder de toevaltige medewerking van eenige
1
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menfchenvrienden, words hun kind de prooi van cen geflichf,
waarin zoo vole duizenden vroegtijdig ten grave dalen .
Dan , betgeen voormaals een V I N C E N T D E P A U L VoOr
der-armen kinderen deed,dat gefchiedt,in zekerenzin,heden
ten dage door eene Vereeniging van nsnzienlljke Vrouwen . Voor.
been flond MARIA LouIZA,de Gemalin vanNAPOLEON,
-- thans float de Hertogin V A N A N G 0 u L e M E aan derzel .
ver boofd . De nnam Maternitd, of Moederfchap, drukt het
verheven doel voikomen nit. Immers worden derzelver aan .
zienlljke geldmiddelen, weike voornamelijk door middel van
een openbaar zoo wel als he ;melijk beroep op de weldadig .
held, en ook niet zelden met goed gevolg op de ijdelheid,
der rijke Dames zijn bijeengebragc, aangewend tot bet op .
fporen, aannemen en verzorgen van kinderen, weike van
moederlijke hulpe ontbloot zijn, of eerlang in ellende flnan
geboren to worden .
Deze Parijfche Vereeniging werkt
in site deelen van Frarkrijk, en veroorlooft zich bet
zeer verfchoonlijk of misfchien lofwaardig middel, om
door de fchoonfle, allerbekoorlijkst gekleede jonkvrouwen,
de giften der vroomheid, en die der rijken en aanzien.
lijken, weike gaarne in bet openbaar gevdn, in to zamelen.
De beste menfcben oefenen vaak de fchoonile deugden voor
rekening van hunne bartstogten . Dus vallen dikwljls goud .
flukken bij dozijnen der Moederfchap ten deel, omdat de
fraaije hand eens vrouwelijken Engels den =k eenen jonge.
ling sanbiedt, die in den blik der inzamelaresfe zijncn hemel
geopend ziet .

DE WEG VAN NAMEN NAAR DINANT.

(Medegedeeld door w. H . W A R N S I N C K, B Z .)
Welk reiziger is er, die, de provincie Namen bezoeken.
de, in zijn dagboek van bet genoegen Wet gewaagde, hetwelk hem de togc van Namen naar Dinant verfcbafte Y En
echter befloot 1k, er in miju Journaal nets van op to tee .
kenen ; eensdeels , omdat dit heerlijk uitflapje nimmer nit
mijn geheugen kan wordengewischt ;anderdeels,omdacalles,
war zich , op den genoemden weg , aan bet oog vertoont,
wel aanfchouwd, wel gevoeld, maar niet befchreyen kan
worden . En toch geef ik bier , en wel in bet openbaar, een
ver/ag van dit togtje, en ontga daardoor welligc de verden-
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king niet, van met mijzelven in weArfpraak to zijn ; en ik
ware zulks ook inderdaad, indien ilt doze mededeeling den
bepaalderen ticel van befchrrijvirtg gaf ; integendeel, ik geef
baar voor niets hoogers, dan voor eene k1eine ; hoogstge .
brekkige en doorgaans mislukce proeve. ZIj , die ooit den genoemden weg bezochten, zullen mijn oordeel over dit ge .
fchrijf billijk en naar waarheid vinden ; terwijl ik bier nog,
ten llotte, bijvoege, dat bet verzoek van eenigen onder mime
Vrienden, bij dic verfag, meet nog dan elgene opwekking,
inij de pen heeft doen opvatten ; -- en dic zij dan ter inlet.
1ihge genoeg,
Meer dan eenmaal bewonderde ik bet nattinrfchoon lb de
beerlijke omitreken van 4rnhem en Nijinegen, en nog denk
ik dikwerf aan die fraaije tooneelen met flue verrukking ;
maar de weg van Namen naar Dinant demijrscgvoe,
lea, wat hec zegt, bij den aanblik van de woescverbfvene
en huiveringwekkende natuur, in fomme verbazing weg to
zinken, en, bij al die majesteit en grootschheid, eigene nietigheid en geringheid diep to befeffen . Immers bier was bet,
dat nooirgevoeide gewaarwordingen mijn gemoed vervuiden,
wier indrukfelen nimmer kunnen, simmer zullen verlbren
gaan , en waarvau de aangename hetinnering de fchoone odgen .
blilcken in mijn leven vermeerderc er, in waardij verhoogr .
Den ik zoo geltikkig, mljnen Lezeren lets van dat genodgeti
to kunnen mededeelen , ik zal dan deze mijne poging rijk en
overv!oedig beloond zien.
De weg van Nainen naar Dinant, een zeer goede feedweg, is met rotfen omgeven, en de A?aatffrootn baande tiCt
eenmaal door deze grootfche gevaarcen een kronkelend (poor.
Dic kronkelende in den loop der rivier, en de geringe of
grootere affanden des (rooms van de rotten, welke feeds
hare bed ing omgeven, fchenken son hec o g e ne verfcheid
denheid van tooneelen en verichieten, welke, als om ftrijd ;
fchijnt to dingen near de loffpraak, de bewondering of do
verbazing des verrukten reizigers, die zit :h in dezen prachtigen tempel der natuur hoogstgelukkig moet gevoelen . Hier
voert u de weg zoo nabij aan den wand der rotfen, ddt gij,
in uw rijtuig gezecen, dezelve gcmakkelijk met de hand beteiken kunc , en eenige bonderden fchreden verder verlast ii
bet logge gevaarte, ten einde u fraks weder to ontmoeren,
maar ii inmiddels een dal to vertoonen, waardn bosch en akker elkander op bet nnngenaamst afwisfelen . Elders verheft
1

132

DE WEG VAN NAMEN N.AR D!NANT.

zich, aan de overzijde van den ilroom, de rocsketen ten heme1, en vergezelt u , tot dat, bij eene onverwacbte kronkeling der rivier, bet tooneel eensklaps vcrandert, de rotten
teragwijken, en een welvarend dorpje, in een bekoorlijk
dal, zich aan uw gezigt vertoont . flier kletteren en bonzen
de raderen van een of twee watermolens, die her gebrek aan
kracbt bij menfchen en dieren vergoeden, en in gindfche
ijzerfinelterij bamers van duizende ponden zwaarte in beweging brengen. Over bet dorpje henen ziec gij den rijzendea
grond, en akker aan akker en boschje aan boschje wisfelea
bet barre aanzien van een' kalen rotswand aangenaam af. Nu
is uw pad, op eens, met niets dan rotten omgeven :voor en
achter, links en regts, overal link uw oog op die ontzettende klompen, en beneden u aanfchouwt gij niets dan den
weg en de fnelvlietende Maas; ginds, achter u, rijst de barre rotswand , met al zijne fplecen en kioven , de rustplaats
van raaf en kraal en den lichtfchuwenden nachtuil , Neil naar
boven ; san uwe regterhand hangt de rots een aantal voecen
over den weg , in eene dreigende en fchrittwekkende houding ; maar, verzekerd dat haar grondflag zoo vast is ats bet
fondament der aarde, vervolgt gij, zonder vreeze, uwea
weg : ter linkerzijde en voor u verheffen zich de Ileenklom .
pen meet glooijeade, en apes vertoont u een amphitheater,
met hoogopgaand geboomte en kleiner boutgewas, groeps .
wijze, bedekt ; -- bet geheel verrukt, verbaast u, en, in
bet gevoel uwer geringheid, maakt de majesteit der fe'hep .
ping, en bet grooce, verhevene en buiveringwekkende, dat
u van zoo nabij omringc, u vatbaar voor de meest ernflige,
meest verheffende gewaarwordingen, en bet words u dan,
alsofgijumetindenabijhedvande Alomtegnwordin
gen bevindr . Dan weder - want (shier bij elke fchrede ver.
toonen zich nieuwe tooneelen - vindc gij u ce midden der
woningen van ceu dorpje, aan den oever der rivier en den
voec der rotten gelegen ; elk gebouw, huis en kerk , fabrijk
en kasceel, is geflfcht van den fleen, waaruit de omgelegene
rotfen beflaan. Alles heeft een echt pirtoresk voorkomen. In
de rivier ligt een eilandje, door aanflibbing gevormd en met
geboomce beplant ; ginds vloeic eene beek van de rotfen, en
vereenigt zich met den landflroom, nadat zit den nijveren bewoner velerlei dienst bewees en menig molenrad in beweging
zecce ; aan den voec eener hoogce, die in de rivier vooruitfleekt, liggen aken en fchuiteu, met fabrijkgoederen beladen,
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en aan de overzijdc eetic fabrijk zelve, tevens eene lust .
p!aats voor den nijveren bezitcer, wiens uitgeftrekt 1a11dgoed
tegen tie opgaande rotten , door de weldadige nacuur met
eene korse aarde bedekt, is aangelegd. Daar toeven u wedet
andere fchoonheden . De rotten, tot hiercoe uwe trouwe ge .
leiders, fchijnen u to willen verlaten , ell giJ aanfehouwt
cene heuvelachtige viakte ; bier vast de hop in rijken over .
vlocd , en daar rust 11w bilk op de met allerlei granen bezette akkers ; terwijl ginds de herder zijne fcbapen naar den
beidegrotld drijft, welite zich, al rijze»de en glooijende, aan
de bosfchen fluit, waarmede zich de verwijderde rotten be .
dekken .
Drie uren hebe glj reeds gereden ; drie uren lang oog en
hart verzadigd met de aanfchouwing van den gadeloozen rijk .
dour el verhev ne fcho nhed n e ner, boven al e befchrij,
vi11g, prachtige nacuur ; en nu begint, aan de overz(jde der
ilaas, de glad Dinant zich ce vertoonen. De aaublik van
doze find, met derzelver kerken, torens en gebouwen, en
de op bogen rustende brug over de rivier, is eigenaardig bela11gwekkend . Huizen ell fabrijken liggen aan den oever naast
elkander in eene rij gefchaard : aan de landzijde heeft de glad
wallen noch muren ; maar bet eeuwentarcend rocsgevaareevergoedc die gemis, en verheft zich , fchier loodregc, achter de
flad cen hemel : boven, op deszelfs kruin, is bet kasteei
aangelegd, en meet dan 450 trappen van (teen moeten u bet
beflijgen mogelijk maken . Gij kunc u bet genoegen der be .
klimming Wet onezeggen, hoe vermoeijend zii ook zij bij
eene braudendc zomerhictc. De heift des wegs afgclegd heb .
betide, flaac gij reeds gelijk met bet kruis van den niet on .
aanzienlijken kerktoren ; en, tot de fortres zelve genaderd,
ligt de find ell omcrek nan uwe voccen, als in een' afgrond ;
terwijl de fchoone rivier, gelijk een zilverkleurig lint, ginds
en herwaarts , langs en cusfchen de omgelegene rotfen kron .
kelt . En nu, deze rotten, deze doode, logge, onvruchtbare fleenklompen, wac vertoonen zij bier aan uwgezigt?Eene
vruchcbare aardvlakte, in akker bij akker afgedeeldI blonder ..
den voecen boveu de fraten der (tad (lane de landlnan nog de
fikkel door de last to veld flaande boekweit, en voor,
achter ell rondom u trekken moedige rosfen den ploegftaart
door do velden, tvelke bereids den rijklIen oogst hebben op .
geleverd . Ilier zicc gij de nacuur in l area rijkdum , fchowi .
110d, li#rlijkhcid
ell pracht, en uwe ;;cdachten verhefLn
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zich tot baren almagtigen Schepper, wiens grootheid en good.
heid zich bier zoo heerlijk en treffend openbaart.
Neen, de meest met de waarheid overeenkomende, de meest
getrouwe en naauwkeurige befchrijving, zelfs de allergeluk .
kigfte afbee'ding, door den bekwaamflen fchilder vervaardigd, moet verre to kort fchieten bij de poging, om bet ga-

deloos fchoone en verhevene der fchepping, in deze oorden,
agar waardij to teekenen ;--de gewaarwordingen, Welke men

daarbij ondervindt, zijn niet vatbaar vooromfchrijving, waar
de taal der dicbtkupst zelve, in vergelijking met de zoo
echt poetifche uatuur, plat proza moet worden . Wie zal

bier de verbazende klompen van fleen, meer dan kerk- en to .
renhoogte op elkander geflapeld, zoodanig befcbrijven, dat

kij, die dezelve nimmer zag, derzelver ontzettenden omvang
ids geveele? Ik had de St. Cudula to Brusfel, de St. Bavq

to Gent, en de Lievevrouwekerk to 4n;werpen bezigtigd : bier ,
mij die gevaarten herinnerende, wat werden zij mij?-kaar.
tenhuizen, waarmede kinderen zich vermaken I - Eons bet was in eene buurtfchap, waar zich onze paarden veryerscbten - zag ik een' wagen, met fleenkolen beladen eu
met vijf paardeu befpannen, mij naderen ; ik berekende den
affland op ten minfle Lien minuten, en zie 1 in minder dan
vijf had de wagen mijn ilandpunt bereikt . Dit verfchijnfel

maakte mU opmerkzaam, Ecu grijsaard, met een kind, eene
koe geleidende, fchonk mij eene gelijke waarneming . Ik
trachtte hiervan de oorzaak to vinden, en ontdekte weldra s
dat de ontzettende grootte en hoogte van bet nabijgelegen
rotsgevaarte alle andere voorwerpen fchijnbaar verkleinde ;
zoodanig, dat men dezelve, gezigtkundig, op een' grooteren
afftand waande, dan zij zich werkelijk bevonden . Deze bij .
zonderheid flrekke dan ook ten bewijze van de allesovertreffende fchaal, waaruaar de natuur bare gewrochteu in dit oord

beeft gemeten .
Dit weinige zij genoeg voor eene mededeeting. Onbekwaani
tot bef hrijven, gevoelde 1k, zelfs bij doze vlugtige fchets,
mijn onvermogen en de armoede eener anders overrijke moedertaal : en was wonder? gedurende bet geheele togtje was ik

fchier fprakeloos van verrukking en bewondering, en kon ik
flechts, met Y U U N Cx, uitroepen : ,, Wat kan de Schepper

„ anders doen dan wonderen 2 Zou Hij zelf zoo onbegrijpelijk
„ niet zijn 21s Zijne werken ? Waar zal de lof beginnen,

„ welke nimmcr tnoct eirdigen? hoe words Item alk lof

„ toegcltend ?'•'

September , t82S.
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IIINNARI3 VAN BONAPARTE IN EGYPTE,

(JWWWmoires fur !'Expedition dEgypte, par j . G.
S A R G Y. Paris, 1825 .)

DB N 1E L L 0

De

Opperbevelhebber (a 0 N A P A R T E) was inderdaad
uiets minder dan ongevoelig voor do aantrekkelijkheden der
fchoone fekfe ;dit zal men zien in de epifode, welke ik thaus
ga wijden nan zijne minnarijen in NO en in Egypte. (*)
In Egypte vermaakte zich n o N A P A R T E eersc met eeiiige
vrouwen van Ileys en Mamlnelukken ; maar, bij doze fchooue
Geergifche noch wederkeerige genegenheid noch eenige beko .
ring in den omgang vindende, verveelde hij zich weklra bil
dezelve, en becreurde de darcele Italiaanfche en de bemin .
nelijke Franfche vrouwcn . De zeldzaamheid der laactlen maak,
to bet gering getal derzelven, dat de armee bad kunnen vol .
gen, uog moor gezocht ; zoodat marketentiters, vrouwen van
foldaten werden verbevcn tot matresfen van voorname Otfi.
cieren. Er waren or flechts twee bij bet leger, die do opmerking en de bulde van den Opperbe velhebber koluien waar .
dig zijn . De cene was de vrouw des Generaals vE R D' * *,
welke haren man in bet gewnad van een' Bide-de-camp ge .
volgd was ; maar, op den Generaal K 1. E U E R verliefd go.
worden, hem verliet, om diens matres to zijn, . De andere
heecce 11'1evroaw P *' *, zijnde de echegenoote eons Kapi .
keins van bet 2otte regemenc kavalierij . Bet was een klein
vrouwtje van 20 jaren, aardig, mollig, levendig, en geens .
(*) Wij bepalen ons tot cene minnarij in Egypte, na, mot
con enicei woord f echcs, vermeld to bebben, dat bier, betrekkelijk de voorwerpen van B O N A P A RTE'S minnarijen in Italic,
worden genoemd : to. do 11'Iarkiezin E I A N c tI t to Mantua,
t8 3 Ig jaren oud, die, 25 paarden van hem reclamerende,
welke haren echtgenoot toebehoorden, dezelve met bare eer
betaalde ; -- 20. cene R I C A R D I , to Yerona , Opera- zan .
gores , die do hare nan hem ten beste gaf voor een rijcuig
met zes paarden ; doch welke minnares de jaloezij van j o s E.
P If I N E, toetl to Dlilaan, hem wise to ontfutfelen ; - 30 .
CCOC T If E R E S E C A Al P I N I, danferesfe van 17 jaren ; doze
liefde dunrde moor dan cene maand ; - 4 de dochter van
een' bontwerker, echtgeuoote van zekeren C A U I. A , desgelijks to Milaan.
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tins ontblcoc van opvoeding en beballigbeid , boewel voor.
been flecbts gene naaifter . Zeer gehecht aan Karen man, had
zij aUe gevaren en ontberingen getrotfeerd, om hem, under

begunfliging eener vermomming, to volgen . Zij werden als

een voorbeeld van de teederfte huwelljkstiefde befchouwd en
bewonderd . Eene ongetukkige onvoorzigtigheid verfcbeurde
lien bechten band . Tot befluit van eene algemeene wapenfchouw , die B o N A P A It T E met den grootfteu krijgstoeftel

ten ultvoer bragc, werd op bet plein El . Beklr een lucbtbol
opgelaten, tot ftomme verbazing der Egyprenaren,en de dag
befloten door een feest, een groot vuurwerk, en een bat in
bet Fran/che Tivolf van Egypte . Kapitein r * * * bad de onbedachtzaamheid, zijne jonge echtgenoote derwaarcs to gelei .

den. Zij crok weldra bet oog des Cenersals, die, in be.
geerte ontvlamd, en terftond bedachc op middelen , om bet
voorwerp zljner lusten magtig to warden, zich van zijnen
Aide . de-camp, ju ti oT, bediende, om zich een Me-d-tete
to verfchaffen . -- J U N OT werd gelast, Mevrouw F* * * mec

baren man bij zich ten ontbljc'ce noodigen. ZiJ komen, en
vinden eene tafel van vijf converts . Wetdra verkoudigc trompecgefchal de komst des Opperbevelhebbers, verzeld van
HU onderhoudt den man over zijne bevorde.
B E R T H I E R.
ring , en poogt van lieverlede zich bebagel k voor to doen .
Op bet Bind des ontbaats ftort J u r-; o r, door eene gewaande

onvoorzigtigbeld, een kop koffj uit over bet kteed van Me .
vrouw F * * *. ZiJ geefc een' fchreeuw, en begeeft zich,
op den aandrang van uNoT, in een naburig kabinet, bet

ziJ om van gewaad to wisfelen, her zij om de vlek ce
doen u1twisfchen. J U N oT houdt baren man aan den praat ;

terwiji BONAPARTE, veinzende met BERTILLER to vet.
trekken, fteelswijs in her kabinec fluipr . Spoedig begreep de
vrouw, war bij van boar wilde, en borst in traneu nit . Bo-

N A P A RT E , getroffen door bare onfcbuld, durfde op dat
pas niets ondernemen, maar gaf daarom ziju plan geenszins
op. Lang wedprftond zij zijne aanzoeken en vervolgingen ;
minnebrieven, beloften, rijke gefchenken,alles werd to werk
gefteld to barer verleiding, tot dat een romaneske zwaai in
barer geest haar had opgewonden, en zij zich verbeeldde
geroepen ce z1jn, om bet Pier gemoed eens helds ce kluiste .
ren en to befturen. Zij bezweek ten laatfte , en de gehecht.
heid van A o N A P A r, T E l:,teef e'!1 ra bet bezit voortduren .
1 r"e dngen dawr^,a werd r * * * c_:ontbofletl aan her hoofd.
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kwartier ; men gafhemdnrvabeihrtnsca,
drdns , en to zelfden tijde eene zending can den Directeur
s A RA A s, alamede eene aanwijzing van 6ooo franks op de
fchatkist . Hij vertrekt, geraakt in krijgsgevangenfchap, en
verneemc van den Commodore S I D N£ Y 8 M I T H, die hem
terugzendt , dat zijne vrouw de mattes is van n o N a P A aT E . Tot wanhoop vervoerd , weet bij de Oflicieren van zVo,
regement voor zich to winnen, die zich Wide verklaren te.
gen de grieve, een' banner kameradeo coegebsage. Men vindt
bet geraden , opzten ce vermtjden , on de gevolgen der fchanddaad in de gebooste to fmoren. Wac doer aoNAPAS -+rA1:
Hij feet zijue mattes over to balen, om van harm await•
beleedigden ebhcgenoot to fcheiden, en doet die fteiding bewerkftelfigen door ten' der Oorlogscotmsisfarlisfen van bet le t .
get. Eene nienwe zending, of liever dezelfde d bechaald met
een gebiedead bevel, verwijden an den wederhevenden en
.
n ishandelden echtgendot nit Kai'ro . Duizend kroolea wor.
den hem verftrek3 voor zijne :aiding . Auderaal door, de
Engelfehea op zljnen overtcgc genoman, ward bU took atfder.
meal • teruggezenden ; loch than wrten de Ofkciaoen van zija
regement geweldig tegen heat voorktgenomen, em bef¢hu1dig.
den hem , zijue -vrouw verkoclrc to befhben aura om a P xai a.
Dit had een cweagevechc ten gevelge ; dan, desnietteps.
fIaande, bieof fig, buiten dienst, in Kairo, beftendig zija
traktement ontvsngende. Incusfchen had de vrouwentoover zijne
mattes gehuia vest ter regterzljde van bet gebouw, gesaamd
Elfi- Bey, op bet plain El- Bekir, Deer zag amen hear als
bedekc met edelgeiteenten, in prachtige Weeding, met Itet
portret des fields pronkende , terwiji hij een baaceei erfei ziJ,
net minnaresfe droeg. Dikmaals verfcheen zij in Geneeaaisuniform, op een 4rabisch paard, to haren dienfte gedres
feerd, en gevolgd door *ides .de camp . --r Doze minnarij.,
bield ftand ; en, na zijne terugkomst zit SyrF, betoonde
B o N A P A R T E zich nog zoo verkleefd can doe wrouw, der,
hij geenszins aarzelde haar to beloven, dat bij zijne flebeiw
ding zoude bewerkftelligen van JOSEPHINE, bij wie hiJ
geese kinderen had, en haar wilde huwen, bijaldien zij hem
vader maakte ; en hij zou woord gehouden hebben, zoo
deze laatstgbhoemde voorwaarde ware vervuld geworden .
Maar zijne jonge mattes bevorderde, onwillekeurig, zijne
ontruiming van Egypte, in •Kairo achterblijvende met bare
huffs- of liever hofhouding, terwijl hij haar verzekerde, en
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oak in lies openbatr guide r dat bij een' toer naar de DeIsa •ging
does Zoo was bij hem de tiefde fteeda onderge(chikr. aan
zijtees voornamen hartstog6, do eerzuch ;. Zijoe minnares,
vroedeade over zijn beltnelijit vertrek, was onttoostbaar, ect
pf den boezem lucht in bittere kiagten .1Nzijverwtdgnhaso
it A P A tt T R zij nen Stalmeester v I o 0. O N E last

gegeven, am al de blame fc3sulden van sijn hais to betulea,
en hot c erfchot, zoo oak de meubelen, aaikMevsouw s
ayes to laten, met uitzoadering errenwet vast ecu >
ameu-

blement , tan a L,a a ant toegekend. Mermuw R "` * * leide<
een en antler bezoek of NJ den aieuwen Geaetasi , acs 't war*
em

•

vas hem to vorderetr, betgeen haar was toebedeeld,

Mevrauw ?' seldo It.a it .E a eat h*ar, ,, & bettlaag u,
„vertawa to ztn dour eon' zoo doorluatigef aein*av . 1k
,, wil awe (wart ides veagsooani, met n m becwistetf, vat
• hij b mop .hebben fchtergelhtes. Lk doe On aides aifitund,

ar on wit mdt de zadk Was to does bebbatt*" , Wevrouw
:* * 0 , ift bet afsijn. IM all I*A u n r s ales bon verduren,

van- & aukr
swig to kee.
Iaerdm op' tend gelegepbeid,
Ten. Blg term hare toeelagt tat j u N o T , die desgelij ka is
was gebtevnu, en dis base vevgnnde,sfsh to to fehe-

board van de itaaesriksr, een dew &anti to transport .
1 epee, met hemzetvee, zijnen ~ tde -dc . aaarp L s L L EIa,Lwo en aideren . Bij bet verilaten der haven van 41eaaa .
drit vie# her fehip den Ertgcl/cksn in benden, die at de pas4
lhgIeaa tan board van den Thrjem bragaen. J m dr o T wend
pecL un

near Mahars, en de patfagier's west teruggenvedes ; dock Meiyjk
imuw+ r • s * verzocht en verkreeg verluf , oft mar Fr
tQ vertrekkeu , wan zij hoopte eene groom, rot td fpniev,.danc
ket hair seeds bewaat was , dat s o N A P A R T E zieb via bet
Convernedlent had meeacet gmaaakt ; wear, NJ hate aaakomse
to A(rsrftite, word how velboden near Patij# to loner, Ten

laatia yerwierf zij daartoe vedof, en zij bewoonde larger
en hasteel , voor hear door n 0 N A P A a T s gokocht,

to

Qp twee ;alto afftands van de boofdftad, wear hare heiishou
ding was inge;igt op den voet van een inkomen van Qgaeo
livres . Hare eehcfcheiding vervolgens bekrachtigd zijnde,
bertrouwde zij met den Heer it * * , die door n 0 N A P A R. T s
cot Conful to Slat - Under weed benoomd . Aldaar oak van
Karen tweeden echtgenoot zich hebbende doen fcheiden, leide zij zich op den koophandel toe, bevracbtte fcbepen voor

bare eigene rekening, vestigde een kantoor in 1lrazilie, c>1
deed derwaarts verfcheideue reizen en zeer goede zakeu .
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SNUGGERIIEID DER EGYPTENAREN .

:Kort na zijnen wederkeer uit Egypte, ten jare 1799, am
de Generaal B a N A? A R T B het t 0dagtsaat lad e a a I e R,
Deze vroeg hem , welke van de uitvindingeq der Fraof.he*
de bewoners van Egypte wet bet m 4eot hat vmasa. * J.ulst
daarnaar was Or oet aieuwsgierig," hem= a a N &P 'l R 1`E ,
en deed daarmh die zeifde vtaag no edit dao vocuaamite
V
bnans (geeatetiJken .) JKj
ordde, dot zits de idboorliagen bet mee* vorwn >derct kaddea, tove Y# ans, getIjitsljdig
zagen eten en drinken tevens ; en hij boopte , dat ales Z1e
deze voortr
a gswaolln: wou tea nutty i ak.w,'
IMONSWAN

nsR a$AAMOM i71ts?'dn}QiMA6

De AartsbN*C~bap van Toledo

hmela date "iaea ilvrss(To+rrwois) jaarli)kach iukgnsm i die van Yak sia ali*Apo* dtikatga.
De inkomften der Aartsbiafchopgea , van SerrNN 4a van, Stt
,logo ziju nog aanzienlijker. Ds. iiaficbop van Murcirs heeft
een inkomen van twee millioen realen, of Soo,ooo liwsevg
en, naar dezen maatftaf, beslue t sUe . Aastsbisfchvppqn,
Iiisfchoppen en Domheeres ontz a eUjke sgkdommeu Cook
de Kloosters ziju zeer rijk . Zoo bezitten de UiereNgmksaa,in
her Escur
een klogater,, dot: goo,ooa Uy es (Tourt4t)
aan inkomften heeft,
VE IIUNST, OM ZION IN VJNEN POST OF AMW ONW&SIBAAR.
ST4ANDE TE 1iIOUDBX,

s

•
•
•
•

Is men begeerig ., in cen kortbegrit8, den tbans heerfbhenden geest des tijds in Frankrijk a,e leelen kenaen, zoo I r
men de navolgende 26 artikelen, in een Pexrijscfr Jtnlrnaat
voorkomende, als de kunst, om nick in z juen post ofambe
onwankelhaar flaande se kouden."
*

*

*

Art, I . Moet men eene mooije vrouw hebben, en Mets
van de gefchenken zeggen , welke zij ontvangt.
s . Zijne kinderen flier naar eene fchool van wederkeerig
onderwijs (voigens P E S T A L 0 Z Z I) zenden .
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3. Nintmer de vertooning van M o L I i R E's Tartufe bif
wonen .
4. Niec op eenige infcbrijving ten behoeve der Grieken in.
teekeneE .
S . Nocb den ConJlitutionet noch den Courrier Fr^Fais nahouden .
6. Eenen hoed Irois pour cent dregen, (*)
7. Steeds van bet gevoelen der Ministers ziju.
8. Zich kunnen plooijen, zoo als men 't bebben wil.
9. Geen vesper en avondgebeden in de kerk verzuimen . (1)
lo. Zijnen kinderen geeicelijke liederen van buiten late*
leeren . (1)
I I . De predikatiEu van den Heer S. . . bijwopen.
1-2. Noch V O L T A I R E's noCh R O U S I E A U 's werken in
zUne boekerlf plaatfen .
13 . De portretten der buidige Ministers in zijne fpreekka .
mer hangers .
14, Nooit bet koffijhuis van L E M B L I N bezoeken. (~)
15 . Geelegenheidsverzen in de dagbiaden laten drukken .
'16. Gene getangen van B E R A N o E R kennen.
I j. Die van
den Ridder D E J A C Q U E L I N van builels
leered.
18. Zijne Chefs dikwijls ten middageten noodigen.
s9. De eeriie op zijn bureau zijn .
so. Alle bijeenkkomiten mljden.
QI . Geeneriei deel tan eenig liberaal gezelfchap nemeti
ss . Zijnen hoed afnemen voor den Commisfaris zijner wijk .
. (**)
n3 . Niets ttoopeg op een' Zon . of feestdag
s4. Niet op een ongewoon uur des avonds to huis komen.
*S. Nimmer contrebande koopen .
a6. Zijnen bond, bi} zomerlritte, muilbanden . (tt)
(*) Bent foort van Wines mapsboed, met een' hoogen, eenigzins pnntigen
bol en zeer kleinen rand, wieha ongevallige en ondoelmatige vorm inderdaa4
gvereenkomilig is met die ontwerp .
(j-) In Frankrijk, namelijk, verbreidt zich thane de geest der dwaling en
fchijaheiligheid in her godedienflige, van voormalige tiiden, dagelijks sneer en
meet, en de onde kloosters, met al derzelver hefloozen nafleap, herneaeaa
van lieverlede bunne oude regten .
(4.) Zulke, welke alleen In zinledig lippengeprevel beflaan .
(§) De verzamelplaats der Liberalen .
C*) Ben Joodsch gebraik, to Parijs met geenen,Christeliikea zin verbonden.
(tt) Eene heilzamg verordening' *oar wetke in den verleden zomer to Pa .
rijs met eene zoo overdrevene geflrenglteid werd gehaudhaafd, dat zij bijua
eeneu volksopilaad had to weeg gebragt .
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De Directeur van de Itallaanfche Opera to Parijs beklsagde
rich dezer dagert over de verbazende jaarweddeu, welke do
Zangeresfen M A I N V I L L E- F O D O R en PASTA VOOr een
nieuw Engagement vorderden . „ Hat is verfchrikkelijkf
zeide hij : „Poor 30,000 franks, ten allermeeste, kan men zoo
„ veel femmen in de Kamer der Afpvaardigden bekomen alz
„ men flechts wil ; terwijl men voor bet Itageansck Tooned
„ verpligt is , dezelve met 6o,ooo f%Wo to betalen."
BRIEF R&M FRANSC$&N DIRLCTTEURS VAN POLICIE.

lacer onlangs fchreef de Directeur der Policie van eenekleine fiad in Frankrijk dezr n brief aan then van Parijs : „Mijn.
„ beer en waarde Medebroeder 1 Gisteren noemde mg een
• onbefchaamd mensch , in mijne ambtsverrigting, een' fckurk .
„ Ik wilde geene opfchudding maken ; maar nam mij voor,
„ u to vragen , hoe gij u in dusdanig geval gedraagt . Heb
„ alzoo de goedheid, mij zulks to melden. Waarmede glJ
• ten hoogite zult verpligten, die de eer heel', ; to zijn," enz.
DE GEARRESTEERDE DOODE .

1 oen de perfenen, welke voornemens waren de laatite ea
to bewijzen non bet overfcbot van den vermaarden Engeifchen Tooneeldichter a'II E R II;AN, waren bijeengekomen, e4
men op bet punt !fond om de kist op de bear to plaatfen,
kwam een welgekleed man, naar bet fcbeen diepbedroefd, in
bet vertrek, waar de kern der drie Koningrijken ztch verzameld had, trod near de kist, en verzocht Ws eene bijzonde.
r e gunst, dat bet hem mogt vergund zijn, voor een enkel
oogenblik , zijne blikken ce vestigen op het gelaat zjjns ongelukkigen vriends . Die gunst hem, op zijne dringende beden, toegeftaan zijnde, fchroefde men het dekfel der kist
los , en ontblootte het aangezigt van den doode . Moor hoe
groot was de verwondering zoo wel als de fchrik der omftanders , toen de man een bevel van perfoneel arrest uit z1jn'
zak to voorfchijn haalde , om fchuld tegen $ B E R I D A N verkregen, en hij, krachtens dit geregtelijk fuk, bet lijk bena-
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derde ! -- De Heer CANNING en Lord S Y D M O U T H, did
zich door mede tegenwoordig bevonden , namen den geregts .
dienaer cer tilde, en voldeden nit bunne eigene beurs dd
fcbuld des overledenen , groot 5oo pond flerling,
3'ERSODNSBESCURJJVING VAN WALTER sCOT1 .

Een dmerikeanarh diziger, a tM o N D, die den vernlaarden
&chni(tfeller adbr eeniV jaten to Edizrbrsrg bezoeht, beibtwVfk hem skins: ,, HkJ Is van een' gmoten en fterken ligx
chaamsbouw ; maw, in zijne jeugd gezwikt ZLJnde, hlnkt hij
I:waar. Bij den eetften aanblik beantwoorden zijne gelaatstrekken niet son de verwachting, welke men zich altijd, onwillekeQfigy wan hen %eroeltld man, inzonderheid van eenen
Dicbter , vormt. HiJ heft eon' ftompneus, cone kleine kin,
tusfchen nets en mdnd eene grodte ruitnce, en breede bleeke wangen, zonder board ; bet hoofdhear is donker en de
ivenkbraauwen ziJn blond ; bet geheel heeft een plomp en
kelfs gemeen voorkomen . Maar wanneer hij fpreekt , (en hij
fpreekt niet veel) hoe bezield wordt dan alles l Het breede
gelaat klaart op $ en de oogen fonkelen . -- H1j is geen vijand
tan dischgenot, en vertelt goed en con amore, bijtduder na
Ben maaltijd. Hij is een ijverige Tory"
ONBBDACHTB UITVAL .

Op eon' vermoeljenden reistogt, door fionger en dorst g&
hweld , Dlelstetde ik in eene Itleine lanctherberg. Op bet
oogenblik, dot ik met een fink vleesch en brood en eene
flesch wijn mljne hope rhoag meende fevceden to ftellen, had
de wsard bet ongelok, in bet voordietten, eef glas vol wijns
ever sniinen llchckleurdea rok to pleogen ; mast hij had terpond een woOrd van troost gereed, dot mV is elk ander ge.pal onwelkom zou Aft geweest : want, In zijnen angst over
dit ongeluk, riep hij haastig uit : „ Hot zal uw' rok niet
,, bederven ; zeker n4et : her is louter water, Mijuheer I"

W

D'E WINTER .

e konrt, otnkranst met dorre blaadren,
Met gri.zen dos en ftra.mme ledn ?
Wie rijdc op diarnanten raadren,
Met kil en ijzig bloed in de aadren ,
Verdelgend door de fchepping been ?

DE Wftiwltit.
OIj zijt bet, eeuwig norfche Wintett
Die "t lustprieel van vronw Natuttr
Vernielend floopt tot fpaan en fpiinter,
De ftukken heenwerpt bier en ginter,
En offert sin 't weldadig vent.
Waarom ontvlugt gij 't gramme noorden r
Glj , die met ftalen vaisten last ,
Waarsoe oetplooit ge tan Newt's boordeu,
Die Reeds cot uw geided behoorden,
De fiippen van nor doodagewsad #
Terug! eecug l betrek aw waning,
*5w 'c beergafternte de ud begaimt ;
Verbeid an Zembla's buaz uw krooajag ;
Verlaat fu ras , o fcrhrakbr* kodag I
Did doodeode ten aetel Wait,

't Draagt alles teekens van uw woeden.

Natuur, van 't tiusdoos oaten woe,
Kin flu bast kroosc diet meer behoeden#
Zij ziet bear task ten erode fpoeden,
En -- flervend fluit zij de oogen toe.
Verderf en Dood zijn bier uw makkers ;
Ma kracbtea bljzlen, toomloos lea ;
Zij zeetlen zich op krimpende akkers ;
GU wet de bijl des nijvren bakkers,
En 'c moordecig ploWere begge en boschh .
Ook Tbetis meet haar' vtiend vergeten ;
Go" lichtflraal fonltelt in hear' fchoot ;
Ben iterke diawanteu keten
is om haar blanke borat gefmaten ;
Edn adem maakt hear koud als loud .

Is,

treer en weep, aenminnige aardel
Uw blijde dagen vlodeen been ;
De Vorst, die nooit bet fehoone fpsarde,
Vernielt de telgen, die gij baarde . . . .
Aanininnige aarde , treur en ween !
Steeds fpader rijst aan 'a hemels tinne
De God des Lichts, die 'c al verfert ;
En, fchouwt de zilvren Nachtgodinne
Bedrukt near de aard met menfchenminne,
't Is of zij weeneude uitvaart viert,
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Zoo moet dan de acrd haar tooifel derven,
Gedoken in den fchoot der rust ;
Moor, drage ook alles 't beeld van tterven,
Vernieuwden luister zal zij erven,
Door Zefir's adem zachc gekust.
Zbo heerscht er rust, naar wijze fchikking,
Wanneer de aamht rzijn' fluijer fpreidc ;
Nisar eischt de morgen wear de ontffrikking
Van 't' vale floers, dan dreakc verkwikkiag
De ffhepping, .die dees teug verbeidc
Ja 1 moister zal den nacht verpoozen,
Als 't nor wear der ontkluistring Nat ;
Dan baart de Lente iteur van rozen,
En de aarde zal van weilust blozgt ,
Gedost in 't fchittrend bloemgewaad.
Laat dan eels storm den form verkruijen,
Verbeten op 'c ons dierbaar fchoon ;
Wij tarten teisterende buijen ;
De ifoninginne van bet ZuiA-n
Herneemt wear ras haar' bloementroon .
Rotterdam.

L. VAN DEN B R O E fl.

PYOMALIO•N.

Een ecbtgenoot, geplaagd met eene booze- vrouw,

(In overouden tijd ; dot fpreekt van zelf, mevrouw 1)
Hoorde eens de fabel van Pygmalion vertelten,
Wien, op zijn bede,'t Godendom
Een marmerbeeld, zoo koud ass fom,
Bezielde, en helm, als Bade, in d' open arm deed fnelien .
Ach I zuchtte hij , wit gaf ik niet ,
Zoo 't Godpudom mijne oude Griet,
Juist in eene gmgekeerde rede,
Fluks in een marmerbeeld herfchiep, op mijne bede!
Uit het Hoogduits h .
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FRANSCHE AMWENTELINO.

Door
N. SWARTo

D e gefchiedenis, hoe gebrekkig ook in meiiig

optigt ;
hoe zeer de kenmerken van menfchelijke bepaaldheid en
zwakheid als op bet voorhoofd dragende , voert echter to
regt den naam van leermeesteresfe der volken . Het komt
er ilechts op aan , dat w j nit dete rijke broit naar bereischte weten to puttee . Ongelukkig doet ons de trugi
held nu eens boven of fcheppen, eti alzoo bet Man,,
koele vocht der algemeene waarheid m9Sfen ; clan weer zetten ons drift eti vooroordeel aan tat eene keurigheid ea
bet maken van alterlei bedenkitigen, waardoor ter weteid
niets ons als voorbeeld behaagt . Wie sort -- om oils
thans tot bet laattfe to bepalen- wie you naar u geltoord
hebben , *anneer gil den ftroont der Franfche omwentelingszucht, in bet laatfte der vorige eeuw, hadt willed
tegengaan, door hare welmeenende voorftanders to verwijzen tsp hetgten vddr nog geen anderhalf honderd jaar
in bet naburig Engeland plaats greep ? Hoe ! - zou men
gezegd hebben -- then tijd van algemeene godsdienftige
dweeperlj, waarbij bet eenen huiChelacht'gen bedrieger ge=
makkelijk vie], de domme nlenigte to mlsleiden - dat eiland, door de wateren der zee afgefcheiden van alle an.
dere volken - dit wildet gij vergelijken met de veritchting, ja de onverfchilligheld onzer dagen , In een land #
daarenboven, door magtige Koningen omringd, die met
den onzen in de naauwfte betrekking ftaan ? Inderdaad ,
er laat zich bezwaarlijk een grooter verfchil denken, dan
I{
DIENGELW . 1826 . NO . 4 .
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bier, ten aanzien der begrippen, die op do tockomst 1>ctrbekking hebbcn, en die altijd zoo magtig zijn bevonden,
om dozen of cenen anderen zwaai aan 's menfchcn gecst
en 's menfchcn bcdrilf to gcvem In Engeland zat de
fomberlle en vurigfte godsdicnftibhcid op den troon - in
Frankrijk dartelde do ligtzinnigheid op den ondcrm1jndcn
grond van verouderde gevoelens . Ja, ware do omkcerin
van bet laat[le rijk die van bet ecrfte voorafgegaan, men
zou daar nog grootere reden gehad hebbcn , om bet gozag van bet aangcvoerde voorbccld to vcrwerpen . De
zeden zelve waren onder de Butt en, ten tijdevan K A R E L
I,zoo zuivcr en loffelijk als immcr v66r of na, en crkon ,
iuderdaad, bezwaarlijlt ccnige vices beitaan, dat do onheilen, uit de fchudding van bet ilaatsgebouw onder L o•
DE wljK verrezen, bij de hechtheid van den grond,
bet onbedorven volkskaraktcr, Fngcland zouden kunnen
treffen . De uitkomst, cchter, vertoont eene zondcrlinge
geliiklleid aan den oppcrvlakkigflen befchouwer . Ilct goweld ten top - de Koning in bet openbaar onthalsd -de wederregtclijklle dwingclandij van eenen fortuinzockcr
in zijne plaats , tot dat al fpoedig de oude orde van
zaken met blijdfchap word= hcrfteld - ziet daar wat icder weet van bet tijdperk, dat Binds eenen c R o AI W E L
en daar eenen n U o N A P A R T E boven zijn vaderland , ja
ten fchrik van Errropa verhief. De nadere omfiandighe .
den van Engelands ongeluk zijn intusfchen wel let zoo
algemeen bekend ; en de gelijkheid vooral , die ook in bijzonderheden, in den gang, de roerfels en karakters plaats
heeft met de Franfchc otnwenteling, snag door velon zijn
over bet hoofd gezien . I-let heeft mij althans niet on-c .
past gefchenen, uwe aandacht, nog flarende (k) op bet
ontzettend tooneel, in Frankrijk gedurende bet vierde
eener ceuw geopend en door allGrlei fpelers betreden,
eenmaal , als to vergelijking , to vestigen op de fchand .
vlek der Britfche gefchiedenis . Verwacht echter van deze
( •) 11cr was niet laug na do gezegende omwenceling van
1813, of derzelver bevestiging in ISt5, dat dit fluk werd
voorgelezen .
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fcbets gecnc volledigheid, welke her beftek eener voorlezing gecnszins duldt - ook geene volkomene grondib
heid, welke de weinige tijd, aan de bewerking toe to
wijdcn, niet hceft vergund . Genoeg zij bet , en ik ten
minfle zal dubbel tevreden zijn, wanneer ik u bet uur,
onder mijn gehoor doorgebragt, flCchts niet doe beklagen .
Waar bet zaad der befehaving cenmaal is uitgeworpen,
daar verandcrt de mensch met den voortfpoedenden tijd,
en bijna alIcs, wat om cn aan hcui is, moot zich mcdc
naar dczc verandering fcliikkcn . Gelijk de opfchietende
knaap aan zijn kleed, zoo ontgroeit hij aan de oude leefwijze en flaatkunde, aan de oude vormen en wetten der
maatfchappij . Vat bij eenvoudiger zeden, minder behoef•
ten , geringere mate van nadenken en achterdocht voldocnde is, dat baat nict meer, en fchaadt zelfs, bij ver .
anderde omflandigheden en nooden . Dit bicek ook ten
aanzicn der Evggelfchc ftaatsregeling, die wel reeds lang
vGOr bet tijdperk, door ons behandeld, de hoogfle mage
tuslchen Vorst en adel en yolk fcheen verdeeld to heb .
ben, maar d :e daarbij zeer veel onbepaald had gelaten,
en in bet bijzonder menige deur opengef eld voor bet koninklijk gezag, orn weinig minder dan alles aan zich to
trckken . I-licruit ontflond aan de cene zijde verlangen tee
bepaling, gelijk aan den anderen kant jaloerschheid op
bet behoud cener nagenoeg volftrelae magt .
K A R E L I was jong, argeloos en tevens ingenomen
met zijne hooge voorregten, tocn hij, na 's vaders flood,
den Croon van Erigcirand beklom . Hij vond bet rijk ge .
wikkeld in ecnen zwaren krijg met bet magtig huis van
Oostcnrjet , dat toen ook in Sparjc heersclite . De (chat •
kist was reeds ledig cn 'sKonings huis in bijzonderc
fchuld geftoken, door de aanvankelijke kosten om denzel .
ven to vocren . Doch K A R L L wist, dat deze krijg door
de natic begeerd, al-bans door hare vertegenwoordigers
in bet I-Iuis der Gemeenten ten krachtigftc was aangedron .
gen . I1ij twijielde this gear oogenblik, of dit hui : ,
waaraan bet tocflaan der vereischte geldmiddelen was bevolen , zou heal b :erin gerecdelijk to wille iyn . Iletzclve
K z
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bijcengeroepeu hebbende, droeg hij den toefland en de
behueftc van bet land flechts in algemeene bewoordingen
voor, zonder zelfs eene fom to bepalen, welke de edelmoedigheid der Gemeenten zeker Diet to gering zou maken .
Dan, deze zagen juist hier bet middel , am den Koning to dringeti tot bet toeflaan van vrtjdommen en voori'egten , gefchikt am den evenaar des gezags meer in bet
veilige midden to brengen . En de aanwending van hetzelve was to minder moeijelijk, omdat men de fom, oorfpronkelijk bepaald tot voldoening aan 's Konmgs beden ,
twee-, driemaal verdubbelen kon, en dus no- cenen
fch jn van edelmoedigheid aannemen , t,erwijl echter de tegenwoordige nood niet voor bet geringfle deel vervuld
kon heeten . De tij"d had de waatde van bet geld verminderd , de uitgebreidheid van s lands behoeften doen
toenemen, en inzonderheid bet tegenwoordige oogenblik
vorderde meer dan gewone pulp .
De jeugdige Vorst Rond verzet over een antwoDrd, dal
hem befpotting tcheen . Hij gevoelde al de onbillijkheid
van zich to onttrekken aan eenen oorlog, dien zij zedue
gewild hadden . En bet zg hij den waren grand der take
Diet bevroedde , of wel de onheuschheid van zulk een'
kunstgreep, ten einde hem to beperken in zijn aangeboren gezag, van geen tweede Parlement verwachtte, hij
liet bet tegenwoordige eensklaps fcheiden , am welhaast
een ander bijeen to roepen . flier droeg hij zijne nooden
met meer bepaljng en met de meeste klem voor ; dock
de uitflag was weinig gelukkiger .
Het ontbrak , bet is waar, den Engelfchen Monarch
Diet geheel aan middelen , am zich geld, buiten de
toeflemming van bet Parlement, aan to fchaffen . Maar
bet heffen van belastingen is op zichzelve niet zon ler hatelqkheid ; en in een land, waar men bet als een voornaam voorregt befchouwde, dat de natie geene uitgaven
deed, dan waarin zij zelve , bij monde der Gemeenten ,
bad toegeflemd, moest dit voor den boning, niet gerugfleund door zulk een gezag, dubbel hatelijk zijn . K ARE L befloot echter hiertoe zijn toevlugt to nemen, en
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zich , zoo veel mogelijk , to ontflaan van bet opzigt van
Parlementen, die enkel fchenen bijeen to komen om hem
to berispen en to beknibbelen in zijn gezag . Dan, de
uitgefchrevene belastingen kwamen tragelijk in, en vonden allerlei tegenwerking ; terwijl tevens de oorlog onge .
lukkigen voortgang had, en al kostbaarder en kostbaar •
der werd. Om deze reden kon de Koning eindeli k niet
nalaten , de beide huizen wederom to vergaderen , ten einde bet noodige to verkrijgen . En nu waren de gemoederen des to meer verbitterd ; de toon der berisping en de
vorderingen ter beperking van bet oppergezag klotixmen
hoe fangs zoo hooger. K n R s L meende wel nu en dan
met geweld to moeten doorflaan , door tte ftoutfte aanvoerders bij den kop to vatten ; meat ook dit liep geheel
tot zijn nadeel nit.
Zoo worftelden deze twee magten tegen elkander met
eenen uitflag, die al minder en minder tvwtjfelachtig werd .
De Koning had geenen anderen, aanmerkelijken fteun,
dan van zijne ftaatsdienaren en vrienden, met de hooge
geestelijkheid ; terwijl de overige Lords 6f bet vuur, in
bet Lagerhuis ontftaan, vlijtig aenbliezen, 6f bet ten
minfle met vreugde zagen branden . Maar B t7 c r, i N cH A M, 's Vorften voorname guntleling, ftortte of liet
hem ten minfte in allerlei nicuwe bezwaren ; tcrwijl diens
eigen aanzien, to onvoorzigtig gebezigd om vrienden en
aanhangdingen met rijke inkomften to overftroomen, den
Koning dagelijks deed verliezen in gunst bij bet yolk .
K A R R L was to eerzuchtig om den begonnen krijg met
khande op to geven ; de dwaasheid zijns Ministers haalde hem zelfs nog eenen nieuwen op den hals ; en de leiders in bet Huis der Gemeenten wisten niet alleen bet
meeste voordeel to doen met de verlegenheden,, waarin
kij zich aldus hoe langs zoo meer wikkelde, maar hunne
eigene uitzigten en begeerten naar vrijheid namen in gelijke mate toe. Verbittering en fchroom bij bet opgemerkte
misbruik, de willekeur van bet koninklijk gezag, dat bet
hunne nu reeds gedurig ter zijde lelde, deden de vaderlandfche geestdrifc in de besten zelfs al hooger en hooger
rijzen, en zich tevens verfhreiden door alle itanden .
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De opgenoemde redenen hadden echter de zaken nim
riper tot dat uiterfte gevoerd, waartoe zij in het vervolg
geraakten., zoo niet andere omftandigheden zich hiermede
hadden vereenigd. Er had geene bi zondere drukking van
den gemeenen man plaats ; bet yolk was niet engelukkig ;
en in zoodanig geval is hetzelve weinig gewoon , rich met
ftaatzaken to bemoeijen , of zich q ;n den ftrijd over voorrqten van onderfcheidene ftanden veel te .bekreunen. Maar
zoo veel to eer is de geestdrift der onkundige m .enigte to ontvlammen, wanneer bet eenen godsdienst geldt, waarop zij
geleerd heeft den hoogften prijs to flellen. Ieder weet,
boe zeer de hervorming door L U T H B a en zijfe volge .
lingen geheel Europa in beweging brags ; welk een worflielftrijd, gekenmerkt door onderlingen baat en vervolging,
daaruit ontftond ; hoe bet natuurlijk gevolg hiervan was,
niet ilechts fclxroom, mistrouwen en naauwgezette jaloerschheid op hetgeen elk voor waarheid hield, maar ook
zoodanig uiterfte in bet zuiveren der kerk, dat met de
lheelden en fieraden ook de orgels bier en daar verbannen werden , en de bevalligheid der uiterlijke voordragt
zelve in geenen geestelijken redenaar werd geduld . In Engeland, echter, was de hervorming door Koning x r Nn R I x ingevoerd uit misnoegdheid op den opperflen Kerkvoogd veeleer, dan uit eigene zucht tot de nieuwo leer
en gebruiken . Hij had, uit dezen hoofde , zeer veel geeerbiedigd van hetgeen elders mede verworpen werd ;
kerk en priester behielden alwat den godsdienst cenen
zinnelijken indruk kon bijzetten - bepaalde gebeden en
gezangen, op eene vastgeflelde wijze, onder amens en
buigingen der gemeente, voorgedragen, hadden plaats en ook de rangen on booge titels , onder de geestelijk11eid ingevoerd , bleven de fleun eener beerfchappij in bet
heilige, aan welker hoofd de Koning zelf flond . Naderhand was er als eene eb en vloed des godsdienfligen geloofs op dit eiland. Vorflen of Vorffiinrien, den ouden
of den nieuwen godsdienst toegedaan, wisfelden elkander
of op den troon ; en de vervolging onder de regering
eener D1 A 1: 1 A , Rome ten fcerkfle genegen , had weder-
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yvraak en Ilrcnge bepalingen tep gevolge ondcrw andersdenkende regenten . Ja , het yolk was ook met do uiterile geflrenghold niet ligt voldaan noch gerust gefleld .
Dcszelfs afkeer van alles , wat den reuk des verworpen
bijgcloofs met zich voerde, kende maat noch perk . En
diegenen, welke zich affcheurden van bet algemeene lip .
chaatn der Engelfche kerke , om genootfchappen op to
rigten, meer gefchoeid op de algemeene leest der Prctestanten in andere gewesten , vonden zeer veel gunst en
aanhang bij den grooten hoop . K ARE L, daarentegen,
trad in bet fpoor zijns vaders, met hem ten oogmerk
hebbende , alles to brengen op eenen vasten voet, de
plcgtigheden der openbare kerk naauwkeurig to regelen,
en vooral Wet to zeer naar de naaktheid der Disfenters
to doen overfl= . Zij beiden waren, over bet geheel, dcr
gooira,fche kerke vooral niet minder gunflig , dan die der oveaige afwijkelingen van bet algemeen geloof in Engeland,
en wenschten alien door gelijke verbodswetten to beperken . Hunne huwelijken met Vorftinnen van den eerstgcnoemden godsdienst -- bet begrip, dat Croon en altaar elkander ten fteun konden verflrekken, wanneer
bet gezag der hooge geestelijkheid over de perk befliste, en de buitenfporige en gevaarlijke gevoefens, door
fommige geestdrijvende aanhangen gekoesterd, maken dit
zeer natuurlijk. Dan , juist doze omftandigheden waren
ten uiterfle gefchikt, zoo wel om bet yolk als deszelfs
hoofden to doen vreezen - bet eerie voor de hernieuwing van bet Pausdom , do anderen tevens voor den ondergang der burgerlijke vrijheid . Inderdaad , was K AR E L de verklaarde vriend der Bisfchoppen , des gezags
en der piegtftatigheid in de kerk, de Bisfchoppen ftonden, op hunne beurt, de volftrekte koninklijke magt in
bet openbaar voor, do geestelijke Lords viogen van zijnc hand, en tot hunne beurs toe Bond voor zijne drilngcnde nooden open . Zict daar, M . T ., de wind, die de
zec der partijfchappen hoog deed gaan , en van welken
men zich inzonderhcid hediende, one . het ganfche yolk
in den twist to doen deelen . Do lagere geestelijkheid
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blies door bet geheele land den haat en bet mistrouweta
segen den Koning aan. Bij elke verkiezing tot leden van
bet Iarlement werden ftouter en gevaarlijker vijanden van
bet gevestigde gezag gekozen . En het Londenfche gemeen
vooral fond den drijveren welhaast volkonien ter hand .
De Koning had ten laatfle befloten, zich niet meer met
geweld to kanten tegen eenen ftrQom , de hem blijkbaar
to magtig was . Hij wilde alles toegeven, wat flechts kon
beftaan ; hij deed dit werkelijk, order eene oogenblikkelijke, luide toejuiching. Maar bet was to laat, om eeno
wonde, tot hiertoe door zoo fcherpe middelen aangetast,
thans met zachte to genezen. Die begeerten, de achterdochtigheden en bet gevoel van eigene kracht waren to
fterk geworden in bet Huis der f emeenten . Men be.
fchouwde alle toegevendheid als zwalcheid, als eene voorzigtige fchikking naar den gang der dingen, om zich to
zijner tijd to berfiel en en to wrek n, en ma kte lken afd
ftand des Konings van een zijner voorregten flechts tot
eenep grondflag van ilieuwe vorderingen . B U c x 114 cx A M was voorheen door eenen misnoegden vermoord ;
$ T R A F F 6 R D, zijn nieuwe, betere vertrouwde vriend
on dienaar, werd thans openlijk befbhuldigd van hoogverp ad, to regt gefteld, ter dead veroordeeld , en den ongelukkigen Koning de goedkeuring afgedwongen van dit
wreede en verfchriklGelijke vonnis . Na betzelve teekende
hij, zonder vele aarzeling, bet befluit, dat aan do uitoe€e .
Ding zijns gezags den laatften flag moest toebrengen . Het
beftond hierin, dat bet Parlement Wet meer zou kunnen
gefehelden worden, zonder deszelfs eegen wil en toeftemming . Van nu of aan was alle evenwigt verbroken ; en
wljze gematigdheid bij de vertegenwoordigers des yolks ,
of geweld van den kant des Konings, eigenlijke krijg te,
gen zijne oproerige onderdanen , waren de ddnige nog onbeproefde middelen, ow de zaken tot een goed einde to
brengen .
Er verhief zich inderdaad meer dan ddne fern voor
bet eerfte . De waarheid was , dat bet koninklijk gezag
thans van alle gevaarlijk overwigt volkomen was ont,
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daan . Een edelmoedig gebruik van de verworvene magt
door de beide huizen LOU K A R E L geheel gewonnen , en
door dankbaarheid nog meer bevestigd hebben in de verwerping van alle gedachten aan wraak of listige ontduiking der gemaakte voorwaarden . Zijn karakter mogt hurt
hieromtrent een derde waarborg zijn : want hij was , inderdaad, een deugdzaam man, afkeerig van wreedheid,
en getrouw aan zijne beloften . Zijne gehechtheid aan
vrouw en kroost en vriendeu is waarlijk verteederend ; en
zelden bekiom welligt iemaud den troon , die daarenboven zoo vele befchaafdheid, zulk een geoefend verfhand
met zoo vele waardigheid en zoo refine zeden vereenigde .
Dan, de belustheid op een' geheel nieuwen vorm van regering was bij velen to diep ingedrongen . Het zij waarachtige zucht tot vrijheid , aangevuurd door het voorbeeld
van dit land, hetgeen toon zijnen fchoonten bloei bereikte , en gerugfteund door hot denkbeeld, dat Koningen
nooit verzuimen zouden, de verlorene magt van ttjd tot
t1jd weer aan zich to halen - bet zij nog meer zucht
om zelve to regeren, en al hooger en hooger in magt to
klimmen , dezen lust had doen outft"aan ; zoo veel is zeker,
dat zij , die in bet godsdienftige bekend fIonddu onder den
naam van onafhankelfken, en die gelijke denkbeelden im
bet fl:aatkundige koesterden , thans reeds grooten invloed
hadden in bet Huis der Gemeenten ; terwijl bet Hoogerhuis, gedwongen door bet gemeen , verlaten door de meesto en achtbaarffe laden, en zelfs met minaehting behandeld door bet andere, weinig meer dan eene fchaduw van
gezag bleef vertoonen .
De burgeroorlog werd beprQefd . Dat verfchrikkelijk
vuur ontvlamde op den zoo gezegenden bodem, , en ver
teerde duizenden men(chen in onderlingen broedertwist,
om eindelijk op de zegepraal der ongeregtigheid uit to loopen, en bet kwaad in erger to herfcheppen. DeKoning,
Londen verlaten hebbende, vond elders meer gun$t en
aanhang . De adel, bet jammerlijk uiterfle ziende, waartoe apes verviel omringde hem met hoopen . Om het ontzag voor den naam van Parlement , do meest wettige magt
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in 's yolks oog, niet tegen zich to hebben, werden elders
vergaderingen door K A R E L bijeengeroepen ; terwijl zijne
vijanden in de hoofdftad op hunne beurt gelijke list bezigden , handelende in 's Konings naam, door de beide
huizen vertegenwoordigd . De voordeelen waren verdeeld, de kans des oorlogs afwisfelend ; en mogelijk ware
de uitflag voorfpoedig geweest voor 's Konings zaak, inthen hij 6f enkel met Engeland had to doen gehad , 6f
minder ongelukkig was geweest ten aanzien van gebcurtenisfen, die oorfpronkelijk geen verband hadden met den
tegenwoordigen twist, en echter zoo veel bijdroegen om
then to beflisfen . Schotland had zich to alien tijde allerafkeerigst getoond van het juk der plegtigheden en rangers
in de kerk , op welke ILA RE L , uit overtuiging niet
min dan nit flaatkunde, zoo zeer was gezet . De jaloerschheid tegen alien Eagelfchen invloed, de onafhankelijkheid des hoogen adels, en de dweeperij des yolks,
in dat minder befchaafde land, worftelden daar met alle
zijne pogingen ; ja, hielden zich eindeljjk niet tevreden
met eigene bevrijding van hot opgedrongene , maar waren
zeer genegen, hunne kerkzeden aan anderen op to dringen .
Zij beftreden den Koning tot op den Enge(fchen bodem ;
en het Londenfche Parlement, wel verre van dit tegen to
gaan, reikte hun de broederhand . Ierland was altijd getrouw gebleven aan de kerk van Rome. Hetzelve was
om deze reden, gevoegd bij zijne natuurlijke woestheid,
steeds onrustig en eene hagchelijke bezitting voor Engeland geweest. Het was echter thans in rust - Engel.
fche , protestantfche volkplantingen , overal gevestigd , zouden het meer en meer befchaven -- S T R A F F o R D had
als Lord Luitenant aldaar het meeste goed gefticht en
grooten lof nagelaten . Het kon niet misfen, dat deze natie den Kouing oneindig gunfliger moest zijn, dan aan
het onverdraagzame Parlement . En met reden floeg hij
op de leren een oog in den uiterflen nood , ass die , voor
de belofte van volkomene befcherming en onderfteuning
van hunnen godsdienst , gaarne alles zouden doen , oin
hem bij to ftaan tegen zijne oproerige onderdanen . Doch
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jtnst in dezen zelfden tijd ontftond er eene zamenzwering in het genoemde land, die, bij de zorgeloosheid der
gezaghebbers, in valle vlam uitbarstte en op de verfchrikkclijkfte wijze voortfloeg . Meest alle de Engelfchen werden wreedaardig vermoord, en bet opgedrongen gezag met
voeten vertreden . Er was thans niet alleen geene hulp
van dit velk to hopen ; bet geval firekte bovendien , om
den afkeer van bet kathslieke geloof in Engeland gedurig
to doen toenemen, en de vreeze to billijken, welke de
volksleiders geftadig voorwendden, alsof ik weet niet welke komplotten hat leven der hraven bedreigden . ]a, men
fchaamde zich niet, den Kaning to doen voorkomen als
de oorzaak en bewerker van dit verderf
.
Door alle deze ouaftandigkeden gobeurde hat, dat x A. E L ook in dezen derden worftelfl ijd bezweek . Eerst,
r
namelijk , had hid zijn konktk1i k gezag voor siahzelven
willen doen golden ; daarna had hij hat met toegevendheid
en onderhandelingen beproe€d, en einddµjk in openbaren
oorlog . Hg sam $ijne toevlugt bij de Scho*n, van welke hij , als de caidfte onderdanen zijner familie , en die
niets meer op hem to vorderen hadden, nogde meeste guest
verwachtte. Doch zij leverden hem can zijne bittere vij
anden uit ; en, terwijl hij door dezen met een uitwendig
vertoon van onderdanige hulde bleef bebandeld worden,
beyond hij zich met der daad in de onaangenaamfte gar
.
vangenfchap.
Hat Parlement, of liever bet Huis der Gemeenten , zegepraalde nu volkomen . Deszelfs hoogfte, volkomen gezag, als de regering des lands, fcheen onbetwistbaar .
Doch inderdaad was bet eene rijpe vrucht, gereed om goplukt to worden - een beeld, dat Lang getnoeg bad beflaan, om de oogmerken der aanvoerders to bereiken -eene fchaduw der wezenlijke magi, doch zonder dat hat
dit wist , en zelfs moedig genoeg tot eene poging om zich
van die lastige wezenlijkheid to ontdoen . Gij moet zelve
reeds lang gevraagd hebben, M . H . : „ maar, waar was
dan bet leger, den Kcningcn anders zoo -creed ter hand
Slaande , om alle oproerigheden to bedwingen 2" Dc krijgs.
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magt van Engeland, minder uitgebreid dan in de koningrijken van bet vaste land, beftond uit militie en gewone
foldaten . Doch de eerflen hadden van den beginne of aan.
de partij der City , des algemeenen volkshoops van Londen , gekozen ; en de laatften , in verfchillende graalfchappen verdeeld, hingen meer aan de Edelen, die daar bet
krijgsbewind nevens bet burgcrlijke voerden , dan wel aan
den Koning . Daarenboven waren O :ij mede befmet met den
geest van godsdienftige dweeperij , welke de eeuw kenmerkte. En dit was vervolgens een nieuw middel geweest
in de hand hunner overften, om hen, gedurende den burgerkrijg , al naauwer en naauwer aan zich to verbinden .
Velen van dezen gingen hunnen obderhoorigen zoo wel voor
in bet gebed als in den ftrljd, en oefenden hen niet minder in den krijg tegen alle booze ma-ten , dan in then togen den vjjand. S O alle zucht voor bet geestelijke, nog,
tans c verliezen de menffihen, en vooral die van zoo wei .
nige verhefng der aandoeningen , bet wereldfche maar zel .
den geheel nit bet oog. Alzoo was ook geengeringe grond
van der foldaten weinige aanhaukelijkheid aan den Koning
geweest, dat hy, door bet Parlement telkens teletorgefleld
in zijne vorderingen, buiten that was om hen naar behooren to voldoen . En ook nu wear badden zij achter .
Rallen to vorderen ; waarop aij met Wet weinig klem en
luidruchtigheid, als de eigenlijke verlosfers van hot vaderland, meer en meer aandrongen bij bet Pariement .
Dan, alvorens tot eene gebeurtenis over to gaan , die,
als bet midden tusfchen oorzaken en gevolgen , de belangrijke ontwikkeling van bet groote treurfpel in zich behelst, moeten wij u iets nader bekend maken met de
voornaamfte fpelers op dit nieuwe tooneel . Gelijk de
fpringveer, door welke bet ganfche rijk, als 't ware,
werd in working gebragt tegen zijnen eigen' Koning, voornamelijk fchuilde in godsdienftige gevoelens , 200 moeten
wij de ftaatkundige partijen ook hiernaar inzonderheid verdeelen . De koningsgezinden en gematigden onder den adel
hielden zich aan de gevestigde , Engelfche kerk - do groot .
Re menigte der beiirijders van It A R E r< deed belijdenis
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van den protestantfchcn godsdienst, zoo ass die in de
mceste hervormde landen geleerd en geoefend werd, zon .
der rangen , zonder plegtige gebruiken , maar vol geftrengheid en brandenden ijver --- de overigen , minder in ge .
tat , maar flout en vurig en listig , koesterden allerlei wilde denkbeelden, in het godsdientlige zoo wel als ftaatkundige . Onder de last ften rangfchikte zich o L I V I FU L
C R O AI W B L ; een naam , met welken deze ganfche ge .
fchiedenis befloten , en eels geheel tijdperk beftempeld
words.
Hij was een man van flechts middelmatige afkomst en
bezitting . Een bijzondere twist tusfchen zekeren adellijken landheer en de inwoners zijner ftreek deed hem bet
eerst min of meer bekend worden als een moedig en bekwaam man . Voorts blijkt bet, dat hij zich at vroeg one
derfcheidde its een onverdraagzaam ijveraar tegen de Katholieken . En eenmaal behoorde hij onder diegenen, welke zich naar Amerika u1iden bogeven, om volkomenc
vrijheid des gewetens to genieten .. Ongelukkig werd,$ist
op het oogenhlik ziiner infcheping , dat verbuizen door
K A R E L verboden . In bet vervoig werd h}j benoemd tot
lid des Parlements ; en reeds meer dan vaertig jaar oud,
gordde hij in den burgeroorlog bet ktijgszwaard aan, om
zich welhaast tot den gevaarlijkflen, dubbelen beftrijder
van 's Konings zaak to vormen . Het is even moeijelijk, een
juist begrip van zijne bekwaamheid als van zijne gevoe.
lens , van zijn hoofd als van zijn hart to maken . Raadplegen wij zijne woorden , zoo is alles duisterheid en
verwarring ; zien wij op zijne daden, zoo ftrealt overal
helderheid en orde door ter bereiking en behouding van
zijn doel . Zien wij hem handelen, de meest verhitte geest .
drijverij fchijnt kenmerk en drijfveer ; maar letten wij op
bet einde en enkele geheime bedrijven, zoo laat zich de
fijnfte en koelfte list en flaatzucht geenszins miskennen .
De waarheid moge zijn , dat hij teffens woest en fchrander, dweeper en bedrieger was, en juist hierdoor herekend voor den tijd en de plaats om eene rol to fpelen,
welke hem nergens elders mogelijk zou zijn geweest .
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D cze man en zijn aanhang vermogten reeds vecl in de
vergadering , die Engelatid thans regeerde , en nog mccr
in bet leger, dat die vergadering gemakkelijk over kon .
Doch hun zoeken was, alles to vermogen, en door do
krijgsliedcn bet fiaatsligcllaam dadelijk to vernietigen . Iliertoe was het noodig, dat geene voorname ambten , vooral
in het krijgswezen, aan andere dan hunne handen blevcn
tocvertrouwd . Ilet bedrog moist door middel der gceste .
hijkheid hiertoe to geraken , char 's yolks welgegronde klag .
ten en jaloerscllheden hetzelve, gelijk doorgaans, van
kwaad tot erger voerden . Over ongewone en zware vordcringen in geld was de Koning eerst aangevallen en bij do
menigte in haat gebragt ; maar federt waren de hehingcn
veeleer vermeerderd dan verlninderd . Uit wangunst over
tie verrijking van 's Konings gunflelingen door oneengeftapelde waardigheden waren do luidfte klagten aangeheven
door dezelftle mannen , die nu de voordeeliglle ambten
op den duur aan zich behielden of aan hunne vricndcn
toedeelden . Op cenen algetneenen vast- en bededag word
aau de incest gezochte leeraars, die juist de hcethoofdi ;
lien waren, ix ftilte ingeblazen, zich hicrover opcnlijk
to beklagen , en den belemmerden voortgang der goede
tiaak, met alle 's yolks rampen, ftoutelijk toe to fchrijven
aan do zondige en vleefchelijke gezindheld der gezaglleb .
bers, ja God to bidden, dat IN hunne oogen openen en
hunne harten treffen moat over eene zoo zware zonde .
Acs daags daaraan betuigden a RoDIw E L en anderen in
do vergadering, dat zij ten fterkfte getroflen waren door
doze vermaning, fchreven zelfs de cenftemmigheid der
predikers op dit fink aan do ingeving des Geestes toe,
en, zelve voorgaande, drongen zij door, dat elk lid des
Parlements vrijwillig affiand deed van zoodanige waardig .
heid of bevelhebberfchap, als hij mogt bekleeden . Toen
]let echter aan do uitvoering kwam, zorgde C R O DIwEL, afivezig, bij bet 14ger to ztjn ; en de man, in
wiens handen nu bet booglie gebied der armceoverging,
doch die inderdaad door hem werd geregeerd , zond eetl
dringend verzoek in , dat Mi van C a 0 DI W It L'S 11111p
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Met zoo eensklaps mogt verftoken worden . Deze bleef,
oncler verfchillende voorwendfets, daarna gedurig aan, en
ontwikkelde de meerderheid van zijnen fluwen en ftouten
geest op eene wijze, die beide den ftaatsman en foldaat
ntisleidde, bezigende hij den laatftetr eerst tegen den anderen , om hem daarna almede tot zijnen wit to dwingen .
Thans is de grond gelegd tot openbaar geweld . Wethaast trekt bet leger op tegen bet Parlement , en fpeelt
cene gelijke rot ten aanzien van hetzelve , als dit ligdhaam
jegens den Koning had gefpeeld . Eerst beperkt in zijne
magt, beroofd van zijne beste en tnoedigfe leden, words
bet daarna geheel weggezonden . Een nieuw ligchaam vervangt bet verwtrrpcne, zeif oneindig verwerpeljker dan
bet oude . Na vele gebeurtenisfen, aiwisfeting van lot en
hoop voor den ongelukkigen Koning, nieuwen burgerkrijg en oortog met de Schotten, aflceerig van de thans
heerfrhende denkwijze, wordt K A It E L eindefgk teregt.
gefteld , veroordeeld , onthoofd l. Na words lit` ganfche
bebied in een volkomen getheenebest herfehapen . Her
roer der regering gaat op nieuw over in andere handen ,
nit de heffe des yolks gekozen, om ]outer werktbigen van
c K o M W E t, to zijn . Gewelddadig- en wreedheden van
allerlei foort worden gepleegd . De overmoed doet tleze
ellendigen eindetijk vergeten, dat zlj flechts fchlmmen te .
gen den wand zijjn , die geenerlei eigen wezen betitten .
Zij verdwijnen voor zijne magi, die thans met elgene handen de teugels aanvaardt, en zirh xict tocgejuicht door bljna
bet geheele yolk , dat nu een einde aan de ellende hoopt .
Eene foort van ftaatsregeling wordt gevormd, die zijne
magt bepaalt ; maar, gebrekkig bevonden, op nieuw door
eene andere vervangen . Gaarne had hij den koninklijken
titel aangenomen ; maar, door fchroom tefuggehouden,
vergenoeg hij zich met then van Befchermer , welke thans
niets minder beduidde . Alzoo heerschte hij met al de kletn
van een wettig gezag . Alles zweeg en bukte binnenslands .
Alles huldigde en ontzag hem naar buiten , waar hij
de magt en roem van Engeland ten toppunt voerde . Geen fchijn van vrees voor verandering beftond ge-
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durende zijn ganfche leven . Doch , hoe vreedzaam da
opperfle magt overging in handen van zijnen zoon , deze,
niet in ftaat de teugels van bet ros to befliuren, dat zijn
vader in vollen ren listig had weten to omwoelen en met
behendigheid to rijden, zag zich welhaast af. en teruggeworpen in bet niet, waaruit hij pas was opgekomen . De
gedwongen toeftand had een einde -- Engeland hernam
eerst zijne vrijbeid en daa,rna zijnen Koning . Met uitbundige vreugde werd hij ingehaald , die zijnen verworpen en
vermoorden vader toch geenszins evenaarde in edele V'orfendeugcl . Geheel Europa deelde in deze vreugde ; want
overal was de hulde voor den woesten gelukzoeker gedwongen en met wedrzin betaald . Lang, echter, g evoel.
d e Brittanje nog de fmarten, na zulk eene verfcheuring
van alle banden, zulk eene verwarring in alle de deelen
van bet ftaatsligchaam natuurlijk to wachten . Gij weet,
dat bet daarna nogmaals zijnen Koning, fchoon niet bet
Koningfcbap en eene wettige opvolging, verwierp . Doch
zou bet to ontkennen zgn, dat deze ftormen ten laatlte
ook heilzame vrucbten bebben doen zien -- dat de grondw
wet van Engeland, zoo algemeen bewonderd, aan dezen
tijd van onrust vele zuivering en bepaling heeft to dan .
ken? Voorwaar, dit is ons heil onder cods albeftuur,
dat ook onze rampen , onze dwaasheden zelden geheel
nutteloos blijven voor volgend geluk !
Letten wij nu op eenige voorname gelijkheden in de Engelfche en Franfche omwenteling , die u misfe--hien niet zoo
terflond Ipogen zijn in het oog geloopen .
Noch K A R B L noch L 0 D E W Ij K verdienden ban
lot ; maar,beiden even min berekend voor bet befluur bij
zoodanige ftaatsorkanen, waxen welligt in gewone tijden
even goede regenten geweest , als zij uitmuntende men.
fchen , teedere echtgenooten en vaders waren .
De eerfle bron van beider ongeluk was eene ledigheid en
fchuld erfta skafe,diehungenszinskontolastegd
legd worden . Trouwens, wat floort overal bet onder .
lin ; vertrouwen en den vrede zoo gemakkelijk, of verlacnt heeds zoo ligt bet gezag, als gebrek aan geld?
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In beide gevallen werd deze gelegenheid door bekwa .
me mannen aangegrepen, met de loffelijke bedoeling, am
de regten en vrijheden des yolks des to meer to verzekeren. Doch, kwade raad aan de eene, verhitting aan de an .
dere zijde, en inzonderheid bet onverftand en de flechte
bedoeling van fommigen,gerugfteund door hetonkundige
yolk , dreven de zaak , zoo hier als daar , tot eels ouge
lukkig uiterfte.
.g
In Engeland, zoo wel als in Prankr! k, had men de
achting voor en bet vertrouwen op den vastgeftelden godsdienst en de wettige leidslieden des yolks verworpen , om
door verhitte leugenprofeten, bet zij met opzet of uit on .
kunde , tot alierlei gevaarlijke uiterften gevoerd to worden .
In den cenen als in den anderen ftaat wond men bet
yolk op door verdichte gevaren en ingebeelde zamenzweringen, en dwong wederom de welgezinden door bet gefchreeuw van bet gemeen , der hoofdftad vooral .
Beide keeren zegepraalden de dwaasheid en de ondeugd,
die geene middelen ontzien , en gingen de ordeloosheid en
verwarring ten laatfte in de geftrengheid en bet geweld
van eenen enkelen over.
Telkens eindigde de gebeurtenis met terugkeering tot
bet oude ; en, na zoo veel bloeds en fchats gefpild to hebben , verheugde zich cen ieder , flechts eenmaal wederom
to zullen komen tot de vroegere rust .
\Vie kan de treffende overeenkomst in deze en vele andere opzigten befpeuren , zonder de onvoorzigtigheid op
to merken , om eene beftaande orde van zaken ooit met
ruwe handen aan to tasten? Ja, wanneer bet erkende ge .
zag is ter zijde gefchoven , dan fchijnt ieder even na, om
deszelfs plaats to vervullen , en er ontftaat een onmisbare
wedftrijd, waarin list en geweld meest altijd zullen zegepralen . Het vooruitzigt zelve op zulk eene omkeering lokt
al terftond de flaatzucht van ondernemende geesten uit .
En bezwaarlijk mist bet hun, door bet aanblazen van den
twist, bet opwinden der geestdrift en bet zaaijen van
misleidende denkbeelden , de onrust op bet hoogfte to doen
flijgen . Dan is hun tijd gekomen ; bet is de ure en de
L
AIENQELW . 1826. NO . 4 .

162

PEN BLIK OP I7Z I{ENOELSCIf OESCHIEDENIS .

inagt der duisternis ; in troebel water visfchende, pat de
ondeugd door met vetten buit . En, bet zij zij dien bd-

houde, of

welhaast weer of moet than aan listiget

be-

dirieger en grooter geweldenaar, bet ongekikkig yolk
wint bij de ruiling niet . 0, dat de natien zich fpiegelen
aan

twee landen , de fchitterendfte paarlen aan Europa's

kroon 1

Maar dat ook de Vorften

zien op

bet ldt van

twee

hunner allerluisterrijkfle broeders, ten einde de nederig-

heid i befcheidenheid en voorzigtigheid niet uit bet oog to

verliezen . En wij, M . H., lezen wij de gefchiedenis,

om van haar allerlei wijsheid to leeren .

PET LEVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTER
MAARTEN VROEG.
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XVII.
Ben Droom .

(*)

oor bet lezen van zoo menigen droom , als ons door

Letteroefeningen, Magazj~n, Boekzaad, Recenfent vau
(*) Het is voor velen, en zal weldra voor bet algemeen

geen geheim meer zijn, dat deze geestige itukjes ten fchrijver hebben wijlen den Hoogleeraar l . V o s M A s R , ce Utrecht ,
wiens vroege dood met regc zoo zeer worth betreurd . Nog
den itukje, als bet tegenwoordige, befluit, helans t voor altijd, deze mededeelingen van den braven en fchranderen Maar-

ten Vroeg . Mogt eene andere, des bevoegde hand zich ge_
noopt voelen, dezelve op foortgelijken trant to vervolgen,

en alzoo, fcbertferd, belangrijke waarheid en nutte weten .
(chap to helpen verfpreiden$
Wat den Droom betreft , then wij bier Iezef , de Redacteur
van dit Tijdfchrift, die de eer van een' gemeenzamen b'tief
wisfel met den waardigen (teller mogt genieten, miste in dezen
Droom, ook als zoodanig, die klaarheid, welke tot deszelfs
regte toepasfing kon geleiden, en den fchrijver anders zoo

bijzonder eigen was . Nog onbewust van de ziekte des Hoogleeraars,gebruikte hij de vrijheid, denzelven om eenig meer

der licht to vragen ; dan, hij nam bet antwoord met zich in
bet graf! Doch veelligt is anderen helder, wat hem meer of
min duiscer bleef ; en , in alien gevalle, bet is . . . een Droom .
IU .
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tijdd tot tijd wordt medegedeeld, had ik ook lust gekregen , om eens zoo mooi to droomen , dat bet gedrukt kon
worden . Ik koos daartoe een' warm en zomermiddag, na .
dat ik van den vroegen oehtend van bilurt tot buurt ge.
dreafd had en zeer vermoeid was thuisgekomen . Ik ging
dan in ons flaapvertrek zitten op een' gemakkelijken ftoel,
die mijne vrouw client, als zij in 't kraambed is . Met de
Staatmourant in de hand , war en mij de oogen fpoedig
dibt , en ik droomde. Het was mij , alsof een ftikdonkere nacht mij omringde, mij aan mijne plaats bond, en
belette to gaan. Op eens, bet zij dat mijne vrouw, niets
van mgn droomplan wetende, de luiken opendeed, of
door eene andere oorzaak, - op eens zag ik die duisternis
plaats maken voor een helder fchitterend en bijna verblindend licht . Ik kan juist niet zeggen , dat bet vermoeijend
was voor bet oog ; bet fl;reelde hetzelve veeleer ; maar
bet had toch de vreemde uitwerking , dat men to veel ,
alles to zeer in zijn geheel zag, en dus als verward
werd door de menigte van voorwerpen . Ik wist niet,
dat bet om die reden was , dat bijna alle menfchen , die
mij tegenkwamerl, de een met een' groenen, de ander
met een' blaauwen , de derde met een' paarfchen of bruinen bril liep . Ik dacht , dat zulks , even als bij ons , gefchiedde , omdat bet de mode was bet licht niet to kunnen
verdragen , of omdat die brillendragers niet velen kunnen,
dat men hun in de oogen ziet . Doch in eene herberg ko .
mende , om mij wat to ververfchen, vond ik daar een oudachtig man, onder een pijpje de courantlezende . Deze mat
mij van bet hoofd tot de voeten , en , den damp eens frisch
uitblazende : „ Mijnheer is een vreemdeling, zie ik wel,"
zeide hij . Ik vroeg hem, waaraan hij mij zoo zeer van
zijne fladgenooten kon onderfcheiden ; waarop ik ten ant
woord kreeg : „ Dat Mijnheer niet gebrild is, is mij
daarvan bewijs genoeg : want wie hier sets meer dan een
gemeen daglooner is , draagt een' bril ." Ziende dat ik
glimlachte, voer hij, met zekere drift, voort : „Ik zie,
dat gij lacht ; tnaar ik verzeker u, dat gij , eer bet avohd
is , uwe oogen zult hebben moeten wapenen ." Ik dacht
L 2
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nu dat de man maar half wijs was : want bet kwam mij
voor, middernacht to zijn, hoewel bet zoo levendig op
ftraat was als bij ons op den middag . Doch dat bet
nacht was, zag ik aan bet branden der lantarens, of liever van groote kristallen bollen, die op zeez fraaije puntzuilen ftonden , en met elkander door guirlandes , ook van
kristal, verbonden waren . Dit licht was zoo fterk, dat
men naauwelijks eenig voorwerp met aandacht zien konde , zonder er duizelig van to worden : want alles fcheen
in hetzelve doorfchijnend ; zoodat ik, op eerie klok, die
in de kamer hing , willende zien , hoe laat hot was,, bet
geheele raderwerk in beweging zag ; maar ik kon op de
plaat de cijfers niet goed onderfcheiden . Ik kon niet nalaten , hierover mijne bevreemding aan den ouden Heec to
kennen to geven . „ Sedert meer dan eene eeuw," zClde
bij hierop, „ zijn de Makrophoten, door hunne groote
vorderingen in de kunften, zoo ver gekomen, dat zij hot
licht der zon niet meer behoeven, en door dit kunstlicht
alles , wat natuur of kunst voortbrengt, tot in bet kleinfle en verborgenfte kunnen doorzien. Sinds then tijd i.%
men bij ons gewoon to leven, zoodra de zon ondergaat ;
zoodat wij dag noemen , wat to voren nacht was, en do
dag onze nacht is , wanneer wij onze lampen uitdooven ,
om de menigvuldige werktuigen , welke tot onderhoud van
dit licht dienen, to zuiveren en in orde to houden ." Ik
gevoelde grooten lust, hierop aan to merken , dat ik de
toepasf ng , welke zij van hunne kennis maakten , niet
zeer gelukkig vond ; dat ik voor hunne lampen duizendmalen aan de zon de voorkeur zoude geven, welke noch
fchoonmaken noch lappen behoeft, en bij wier lieht men
duidelijk kan zien, hoe laat bet is, al ziet men dan ooh
niet, hoe de wijzer rond wordt gedreven . Ik Weld mij echter in, bedenkende, dat men in eene vreemde flad niet
beginnen moet met op alles aanmerkingen to maken , en
ging bet huis uit , om eens rond to gaan, en to beproeveil, hoe ver ik bet, zonder bril , bier zoude uithouden .
Ik bemerkte dan ook weldra , dat bet moeijclijk gaan zou,
en word bijna duizelig van de menigte voorwerpen en de
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bewegingen der menfchen binnen de huizen , waarlangs
ik voorbijging . Daarbij was bet licht zoo verblindend,
dat ik , wat mij naderbij was , niet bemerkte , en hot tegen
alles aanliep . Op de markt gekomen, vond ik der een
defrig gekleed Heer, ftaande midden onder ten' hoop am .
bachtsvolk en zakkedragers, die gemeenzaam met hem
praatten, en alien uit Gene groote koperen tabaksdoos,,
welke hij bij zich had, hunne pijpjes ftopten . Hoewel ik
anders gansch geen gelaatktindige ben, konde ik toch duidelijk in zijne vriendelijke trekken en gemeenzame houding
een hoog hart en zucht naar heerfchappij lezen ; en , toe •
vallig een' der zakkedragers, die juist zijne pijp ftopte,
over de fchouders ziende , was bet mij, alsof ik onder den
tabak, op den bodem der doos , eene groote liar en bree .
den ridderband zag ; en ik meende to merken, dat, naar
mate de doos rondging en de tabak mirtderde, en dus die
teekenen van hoogeren rang meer in 't gezigt kwamen ,
bet gelaat van den Fleer ftuurlcher werd , en hij bet hoofd,
nog gedienfg voorover gebogen , meer in den nek trok .
Ook duurJe bet niet lang (want in droomen is alles bet
week van een oogenblik), of bet hoopje gemeen yolk d un.
de aanmerkelijk, en ik zag op eens mijn' gemeenzamen
Beer in een gegalonneerd kfeed , met eene liar op de borst,
en omringd van andere aanzienlijke perfonaadjen . Eerst
dacht ik , dat deze de vorigen , naar de manier der groote
lui , verdrongen hadden ; maar , fcherper toeziende, bemerkte ik, dat, onder hunne gegalonneerde rokken, de
cen flog eene buis met kalk befmeerd, de ander een' flagterskiel aan had, en in hunne gelaatstrekken , hoe voornaam zij fconden , zag ik nog duidelijk de gemeene gezigten van bet vorig oogenblik . Den timmerman alleen , met
een eerlijker gezigt dan de overigen, ftond er nog bij in
zijn ambaehtspak , en met bet kort pijpje in den mond,
geftopt van des Excellenties tabak . Doch hem , gedachtig aan bet vorig oogenblik, vriendelijk toeknikkende,
werd hij op eons, door alle de anderen, zoo gedrongen
en geftooten , dat hij (zoo als dit in droomen gebcurt)
tot niet verdweeu . 1k had niet veel tijd , om hierover na
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to denken : want, op een' wenk van den man met de
ftar , zag ik eene foort van bode of deurwaarder in een
groot h4is gaan, hetwelk daar viak bij fond, en weldra
kwaat*
een man voor den dag, met degen en flak
gewapend, the regt op mij of ging , en mjj, vrij onzacht,
heatte , hem to volgen. Ik vroeg hem, wat ik gedaan
had. Het antwoord was, dat ik zuiks wel weten zoude,
en hem maar, zonder veel tegenftribbeling, to volgen had.
Hg bragt mij hierop in bet groote Luis , en, na eene rij
vertrekken to zijn doorgegaan, naar eene kamer, waar een
jong mensch, met een' groenen bril, in 't fchildpad ge, .
vat, aan eene tafel vol papieren zat to fchrijven . Mijn
gedegende geleider fcreek de barfche plooijen nit zijne tro .
nie, liet zijne ftem een octaafje lager zakken, dan hij mij
had aangefproken, en gaf den fchrijvenden Heer to ken .
nen, dat daar de perfoon was, dien hij, op last van zijne
Excellentie, had aangehouden . Dit woord verfchrikte mij
niet weinig, en die fchrik fleeg nog hooger, toen de
baardelooze brillenman , na eerst mg hoog to hebben aan .
gezien, alsof hij onder door zijuen brii been zag, op
een' achteloozen toon zeide : ,, Breng dien vervloekten
duisterling naar No . 7!" Ik zag mij daarop in een donker hol, waar ik evenwel eene aangename gewaarwording
bad, doordien mijne oogen van bet felle licht, dat alles
omgaf, bier rust vonden . Het duurde echter niet lang
(want zelfs bet Regt vliegt in den droom), of ik werd
bier wederom uit-, en voor denzelfden jongeling gebragt ,
dien ik bet oogenblik to voren gezien had . Naast hem
zat nu een man van meer jaren, die zich dapper met de
pen weerde , en flechts de Schrljver van bet jonge mensch
fcheen to zijn . Mij werden nu eene menigte van vragen
gedaan ; naam , toenaam , woonplaats , waarom en hoe
ik bier was gekomen , to voet of to paard of met rijtuig,
hoe tang ik onderweg was geweest, of ik nnooi dan of
ik flecht wear gehad had, of ik gezweet had en aan welk
deel van mijn ligchaam bet nicest, of ik altijd ligt zweet •
to als ik ging, wie en wat mij onderweg was tegengeko .
men, in welke herberg ik geweest was, wat ik daar ge.

alt
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bruikt , wat ik er gefproken had en hooren zeggen , waar.
om ik zonder bril op flraat had geloopen, waarom ik zyDe Excellentie zoo fcherp nagekeken en niet gegroet had,
of 1k zijne Excellentie to voren ook had gekend4 Toen
mij dat alles en meer nog gevraagd was, werd ik tot zesmalen toe gemeten door twee Heeren, die, met een vere
grootglas gewapend, op een koperen plaatje, dat aan bet giy44
der meat vastgeheeht was , eene foort van fchroefje been
en weder draaiden , en , turende en wear turende , hot
zamen niet eens konden worden, hoe grout ik was . De
jonge fleet begon hierdoor , zoo bet fcheen , ongeduldig
to worden ; zoodat de twee meters de koppen bijeenfiaken, en tot elkander zeiden ; „ Latest wij , in 's Hemels
naam , bet middelgetal nemen ;" waropbeidnfchrje
tafeltje uit den zak kregen 1. en aan 't cijferen gingen . Gelukkig kwam beider fom over een uit, en ik werd verklaard 1,453,209 el lang to zjjn . Hierop moest ik de met
vergrootglazen gewapenden volgen, en kwaui nu in een
ander vertrek, waar ik in eene fours van glazen overtrek
eene weegicnaal zag flaan ; zoodat ik fpoedig begreep bier
gewogen to zoilen worden. flit ging echter no- zoo fpoeOig niet ; want eerst zag ik een' man met een fcheermes
naderen , zoodat ik dacht , dat mijn einde gekomen was ,
vooral toen men mij beval, mij geheel to ontkleeden . kk
deed dit bevend , en werd hierop kin en hoofd kcal ge=
ichoren, de nagels aan handen en voeten geknipt, en eike nagel gemeten . Hierop xnoest ik mijn' neus zoo veel
mogelijk fnuiten, en mijn water maken ; waarop men mij
acne klisteer zette, en, nadat dit had uitgewerkt, bevel,
zeer voorzigtig op de eene fchaal to gaan . Tweemalen
mislukte de weging geheel, eens doordien zich ongeluk .
kig ecue vlieg op mijn' neus geplaatst had , en eens omdat ik een' diepen zucht had geloosd ; doch vier wegin.
gen gaven genoegzaam gelijke uitkomften, zoodat mijn
wegers, hoewel eenigzins fchoorvoetend, befloten, daaruit wederom bet middelgetal to nemen . Dit werd opgeteekend, en daarbij uitgedrukt, dat ik, ontkleed, kaal
gefchoren en zoo veel mogelijk ontledigd, 52,326,5o8 pond
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zwaar was . Nadat ik nu aangekleed was , kreeg ik bevel
to gaan zitten, en nu kwam er een Heer binnen, die,
binnen weinige minuten , mijn gelaat naknipte ; dit knipfel werd op een' klopper gepkkt, als waarmede men wel
zegels afdrukt, en nu zag ik, met eene zeer glimmende
inkt, binnen weinige oogenblikken, mijn eigen Ik ontelbare malen vermenigvuldigd, waarop men zeide, dat
mijn fignalement gereed was . Ik kwam nu wear in het
vorig vertrek, waar ik, zeer vermoeid zijnde, op de
balie tegenover den jongen Heer leunde . Deze, dit
ziende, zeide tegen een' daarbij ftaanden Diender : „Leer
dien blinden hond, regt op zijne voeten to flaaa !" De
man , door flaperigheid , of ik weet niet waardoor,
zich vergisfende, meende , dat dit eenen Heer gold , die
naast mij, met een onbefchaamd gelaat, maar met een'
bril op den neus, op eenen floel meer lag dan zat .
Zoodra de jonge Heer dit zag, vloog hij op , en
„ Lomperd!" riep hij, „ ziet gij niet beter, wien gij
voorhebt 7 Ik meen niet Mijnheer, maar dien fchooijet
dhhr," op mij wijzende . Ik werd daarop teruggezet, en
kwam achter den liggenden Heer, die eene brieventasch
in de hand hield . Ik zag in dezelve een klein brief)je,
„ Aan * * * , Aannemer ," ten opfchrift hebbende, en
waarin ik de woorden onderfcheidde : „ Fees gerust ;
* * * zal niet meer vragen , Wan volirekt hehoeft
Apropos , gj zult het nu wet willen en kunnen fchikkean ,
dat hij da 3000, die gs7 hem fuccesiiyel jk veryflrekt hebt ,
vooreerst nog houde 2" Ik begreep nu, waarom de man
zitten nwgt . -- Intusfehen nam de man, dien ik voor Schrij .
ver aanzag, een papier op, waaruit hij mij veel voorlas,
dat ik niet begreep I maar ik merkte in dent omflag, waarop zijn papier lag, eene half verfcheurde courant, waarop de woorden „ Gel!~kheid, Vr%fheid, Broederfchap,
bet eertle jaar der Bataaffcke Vrjheid," mij voor de
oogen fchemerden . Bij eenige namen flond een kruisje,
en daarbij : ,, ~Vyerig voor de goede zaa-k ," en in een'
volgenden regel : „ voorthelpen." Meer kon ik niet level : want de man , die mij op firaat zoo vriendelijk had

VAN MEESTAR MAARTEN VROEG .

169

aangefproken , wenkte mij nu weder zoo dringend , fiat ik
hem niet durfde laten wachten . Ik volgde hem derhalve
in een matig verlicht vertrek , hetwelk op de fl-mat uit .
zag, waar 1k een groot gewoel bemerkte . Ik vroeg, wat
dit beduidde . Mfjn man keek mij met een wonderlijk gezigt aan , zoo als men iemand aanziet , then men voor gek
verklaart. Het vertrek werd langzamerhand vol van alley
lei perfonen . Ik zag vier of vijf Heeren, deftig in 't
zwart , waarvan een een' degen op zide had . Ik wist
volftrekt niet, wat dit to beduiden had . Ik hoorde den
man met den degen fpreken van verlichting, van Middeleeuwen, van Inquifitie, van noodzakelijkheid om een
voorbeeld to fl :ellen, enz . Nadat hij gedaan had, zaten
de zwarte Heeren elkander aan to kijken, tot dat een ander, then ik herkende voor mijnen SchrUver, iets zees
fnel voorlas , waarvan ik niets anders verfiond, dan : ,, zoodat er de dood op volgt ." Ook hij ging weer zitten, en
nu naderde mij een forsch man, met eene witte pruik op,
en, mij bij de hand nemende, zeide hij : ,, Nu, vriendi
ik zal bet kort maken ; hoe williger gij volgt, hoe beter
voor u ." Hij bragt mij Du naar eene venfterdettr, waaruit ik , met geen' geringen fchrik , fchavot en galg aanfchouwde, en den beulsknecht met een touw gewapend,
waarmede hlj mij fcheen to willen knevelen . De man met
de pruik greep mij bij den arm , en . . . ik ontwaakte .
Gelukkig , dat mijn droom uit was : want bet begon mU
zoo verward to worden , dat ik niet wilt, wat langer to
droomen. Het was eigenlijk mijne vrouw ; die mij bij den
arm had , en mij nu beduidde , dat ik bij den Schout gehaald was . Ik gaf er dus mijne droompartij verder aan,
nam hoed en fl :ok , en liep , wat ik kon, naar den Schout .
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bet Roggebrood een voornaam gedeelte van bet dagelijksch voedfel van een groot aantai der bewoners van dit
Koningrijk , en voornamelijk in bet algeuleen van bet noordeljjk gedeelte, uitmaakt, zoo mag de bereiding van betzelve
Diet alleen van bet grootfte belang geacht worden, maar men
beboort met reden ook plijs ce lellen op bet zindelijke in
de bewerkirg van hetzelve, en nog meet, dat uit hetzelve
geweerd worden ale die onreine en der gezondheidfchadelijke
nitvloeifels van de huiduitwafeming der kreders, waaraan bet
deeg, door de tbans algemeen in zwangzljndebewerking,bet
kneden namelijk met de voeten, moat al to veal blootaaar,
en weardoor hoogstwaarfchijnlijk nan velerhande fmetitoffen
gelegenheid verfchaft words, bet Iigchaam der gebruikers in
to fluipen . (')
Hat was dan ook in den jare 1815, dot do Nederlandfihe
Ilnishoudelijke B1aatfchappij to Haarlem cene zilveren Me .
dalje en vljftien Dukaten uitloofde oats dengeren, die een
wcrktuig nzet goed gevolg in gebruik ken brengen ,waarbij het
gewone kneden van het zuurdecg met de voeten kon vermnedcn
worden . -- Hierop ward door K L A A S R O E L O F S W E G E S,
boven genoemd, deze Bakkerstrog uitgevonden, vervaardigd
en opgezonden, met dot gelukkig gevolg, dat dezelve de
goedkeuring van welgemelde Maatfchappij mogc wegdragon,
en met de uitgeloofde premle word bekroond .
Nadat er vervolgens nog eenige verbeteringen aan dezen
Bakkerstrog door den uitvinder waren gemaakt, waardoor ook
de kosten van zulk eenen trog aanmorkelijk zijn verminderd,
zoodac dezelve thans vervaardigd worth voor den zeer matigen prijs van honderd dertig b honderd vijfendertig gulden,
is nu onlangs door Z . M . onzen Koning aan hem een Octrooi
op bet vervaardigen van dezelve troggen voor een' cijd van flea
jaren verleend geworden ; zic Staatscourant van 1825, No. 2 42 (*) Inderdaad, deze vile gewoonto contrastecrt al Led zeldzaam met do
wereldwijd vcrmaarde zindelijkhcid (let llollanderen : -REDACT .
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De inrigting en werking van dezen trog is zeer eenvou.
dig, en wordc op de vorenftaande teekening aangetoond .
Do trog A float op bet hellend vlak B .
Onder denzelven
zijn twee doorgaande rollen met randen , die cusfchen bet
hellend vlak worden gehouden, en waarop de trog kan bewogen worden .
Op bet hellend vlak zijn twee ijzeren pilaren C , waartusfeben bet ream D met cen kneder E door den

befboom F bewogen wordc ; door welke beweging de pal
G om bet getande ijzer H , dat Ajlangs den trog is ,
werkt, waardoor dezelve van beneden naar boven wordc opgetrokken .
De trog op zichzelf bezit de grootte van eenen gewonen

Broodbakkerscrog, zoo als dezelve algemeen worden gebruikt, en bezic genoegzaam dezelfde gedaante, behalve dat
bet verfcbil der wijdce van boven e --i beneden minder aan .
Inerkelijk is , dan blj de laatiten algemeen plaats vindt ; zulks
was noodzakelljk, omdat de Uzeren kneder anders niet al bet

deeg aan de kanten des trogs zoude vatten en doorkneden .
Deze minder fchvi©s afloopende gedaante van den trog geeft
intusfcben den Bakker veeleer eeuig voor- dan nadeel in de
verdere bereidiug van zlJn brood , vermits daardoor bet deeg ,
nadat bet doorkneed, opgezet, ineengedrukt en gellechc is,
wanneer bet met den broodfpadel tot brooden van gelijke
zwaarte wordt afgeftoken, door de gebeele masfa been, zoo
wel boven als beneden in den trog, genoegzaam van d ezelf.
d e breedte is, waardoor dus de afmeting der brooden gelijk .
matiger kan gefehieden , en bet werk der afweging befpoe .

digd wordt . Dienende ten aanzien der zoo even gebezigde
woorden ineengedrukt en geflecht to worden geobferveerd,
dot dic ineendrnkken en flechten van bet deeg gefchiedt door
middel van een daartoe opzettelijk beftemd drukplankje , bet.
welk, na voldoende doorkneding van bet deeg, op eene gemakkelijke wijze in den kneder wordt gezet, daarna bet

werktuig andermaal in beweging gebragt, en in -zeer korcen
tijd bet deeg in den trog zoo digs en efl'en maakt , dac bet.
zelve tot brooden nog flechts behoeft to worden afgeftoken

en nit den Grog genomen .
De einden van den trog zijn eenigzins krom bewerkt naar
den loop des kneders, met den draad van bet hour op . en
nederwaarts loopende, hetwelk voor de gelijkmatige uitzetting van den bodem des trogs door de vochtigheid wordt vereischt . - De trog ftaat, zoo als de teekening aanwijst, op
een hellend viak , waarop dezelve , wanneer hij door de be .
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weging der kneding naar boven is opgetrokken, door den
kleinen hank of pal wordt vastgehouden. Door den hefboom
hooger op to heffen, dan zulks onder bet kneden gefcbiedt,
goat deze hank of pal los , waardoor de trog van z*Wio am

beneden loapt.
De kneding van bet deeg en de beweging van den trog
worden door dezelfde hoofdwerking gelijktdjd-lg vblbfragt .

Wanneer de hefboom op- en neddrwaarts wordt bewogen,
goat de trog langzaam voorwaarts door middel van den bo .

venpal, die In de takken van bet ijzer grijpt, dat fjlanga
den frog gemaakt is , terwijl to gelijk de kleine hack dentrog
op bet hellend vlak vasthoudr .
Ten zelfddn tijdQ tin gnat
de kneder door bet deeg van bet eene einde tot bet and-ere
onophoudeHjk voort , of liever de kneder blijft op deszeft
plants , maar bet deeg komt onder denzelven bij den voort.
gang van den frog .
De gemelde gemakkelijke en tevens zees eenvoudige wer-

king wordt flechrS door ddnen perfoon venagc, wosdende de
trog in eene en eene halve minuet van hat eene einde tot bet
Were bewogen, en bet deeg dus in then tijd ddnt doorkneed ; terwijl bet voldoende is, dot zulks drie- of eiermalen
berhaald worde , om hetzelve de noodige taaiheid re does

erlangen ; zoodat in den tijd van zes minuten eene hoeveel .
heid van vijfhonderd Nederland/ehe ponden deeg tos de ver.
eischte taaiheid words gebragt .

Het gemelde werktuig zol met gemak in alit Bilker*des
kunnen worden ingevoerd , dear de treg fftchts zoo veet
meerdere ruimte dan een gewone trog vereischt , dat dezelve
ter lengte van zijne eigene grootte been en wedr kin loopen .

Daarentegen geeft dezelve, als zijnde beweegbaar, ook-wederom bet voordeel , dat hij kin verzet , en no bet gebruik
onderde werktafel of onder eene pottenkas geborgen worden,

om tusfchen den baktijd geene onnoodige ruimte in de bak .
kerij to bellaan . De hefboom en de kneder kunnen, no gedaan werk , afgenomen en afgefchroefd worden , om telkens
gemakkelijk to kunnen worden ter zijde gezet en fchoon .
gemaakt. Het ijzeren roam , waaraan de kneder vastzit, words
achterover geflagen , en neemt, als de trog verzet is, zoo
veel minder ruimte weg .

Uit deze oppervlakkige befchrijving moet bet al aanfonds

in bet oog vallen, hoe veel zindelijker en fpoediger bet deeg
door deze bewerking toeberoid words, dan door bet thans in
gebruik zijnde kneden met de voeten . Van hoe veel belong

}T.}

BESCHRgVING EN MBEELDING VAN EENEN BAEKER%TROG .

is derhaLve dit werktnig niet voor groote Bakkerijen, we •
gees den fpoed en de gemakkelijkheid, waarmede bet deeg
tot de vereischce taaiheid gebragt wordc 1
WevfchelUk zonde bet dus zijn, dat dit werktuig in alle
Broodbakkerijen wierd ingevoerd . Dan zoude men pier meer
bevreesd behoeven to ziju, om, met bet brood, de walgeIjjke, dikmaals ziekelijke en voor! de gezondheid nadeelige
uicvloeifels binnen to flikken der ligchamen van ben, die bet
deeg met de voecen kneden ; welke uicvloeifels coch op eene
veelvermogende wijze door bet zuurdeeg worden aangei .
trokken .
De uitlrinder heefc reeds eenige troggen gemaakt, welke
%net goed gevolg in de gemeence Heogezand'en in de Kolo.
sue Frederikspord gebruikt worden, en hat chans nog een Bantal vervaaedlgen, waarvan zes voor bet Gou-vernement beheld
zijn, en een voor de Kolonie Veenhuizen ; roodat hij thans
is itaat is, om, op de eerfte aanvraag, aan bet verlangen
van de zoodanigen, welke zich van een' of meer troggen
wenfehen to voorzien, to kunnen voldoen ; en hiermede beveelt hij deze zijne uitvinding Wet alleen in de bijzondere
sandaeht van nlle Broodbakkers, maar ook in die van bet
algemeert eon.
ANEEDOTEN UI'I' DE MIDDELEEUWEN .

Er is eeji treffend onderfeheid tusfchen de Gefchiedenis, zoo
der oude als nieuwere Wereid, en die der Middeieenwen . In
de eerfte heefc men altijd een middelpunt , of althans eenen
leiddraad , die uit een fchijnbaar doolhof voert ; bet oog bepaalt zich tot Memphfs, Babylon , Perzie, Griekenland en
Rome alleen, en men reist, na den fabelaebtigen tijd to zijn
doorgeworiield, bijkans gelijk de Zoo, achcervolgens van
bet Oosten naar bet Westen . In den nieuweren iijd geeft
hec Europefche Statenftelfel, door de boroemde balans van
,Europa als 't ware tot rsdn geheel gemaakt, ook een vast
punt, waarop men alles to huis kan brengea . Doch dit middelpunt, then leiddraad misfen wij in de Gefchiedenis der
Aliddeleenwen geheel . Alles ftaac op zichzelve . Her Oosten
is , federt M O H A M M E D , eene geheel nieuwe Wereld , die
met bet Westen geene andere raakpunten heeft, dan nu en
dan - vooral in de laatfte dier Eeuwen -- moord en vernieling ; auders geheel onderfcheiden in ft aatsvormen, begrippen
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en zeden . Vac meet is, in bet Westen zelfs ftaat seder Stoat
op zichzelven , door zeer weinig punters van vereeniging met
de anderen verbonden ; flechts de Paus en do Kruistogten vor ,
men zulk een punt, docll nice meer clan voor eenige buicen .
landfche betrekkingen . Binnenslands is elke Stoat weder in
een oneindig getal kleine Staten verfnipperd ; elke Heftog,
Oke Graaf, ja bijkans elke Baron dote, wac goed was in
zijne cigene oogen, zonder zich om den Oppervorst to ber.
kommeren ; hij beoorloogc zelfs dikwijls zijne medeleenmnnnen
niec alleen , moor ook then Oppervorst zelven . Vandnar die
oneindige menigtevecten, of kleine oorlogen der magtige ge .
flachten, die ons door de Gefchiedfchrijvers der Middeleeu .
wen worden verhaald, en welke,beroofd van bet belangrijke
der oudere of nieuwere oorlogen, de lezing zoo vetvelend
maken . Voeg hierbij den vorin, waarin ons deze masfa wofdt
medcgedeeld. De Ouden en de Nieuweren verf onden de
kunsc, om hunne reeds meer behagelljke flof door fchikkihg ;
plaacfing en voordragt to veraangenamen ; de Middeleeuwfche
Kronijkfchtfjvers, daarentegen, weten nan bun buitendien
reeds min bekoorlijk onderwerp nice den minflen zweem vats
bevalligheid of gemakkelijke fchikking bij to zetten . Dit alles
zamengenomen heeft de fludie der Middeleeuwfche Gefchie .
denis bij vole, anders in de oude en hedendaagfche zeer be .
drevenc perfonen, bijkans geheel doen vcrwaarlooaen ; bet is
een open vak in de reeks hunner historifche kundigheden .
En toch is deze gaping van zeer veel belong . De Middeleeuwen , bet onmiddellijk vervoig der oude Gefchiedcnis,
maken den grondflag uit, waarop onze hedendaagfcbe Ge .
fchiedenis rust, wcll :e men zonder gene nice verflaan kan,
Duizendc gefticluen , liederen, wetcen, gewooncen, zeden,
regten en betrekkingen zijn ons nog uit de Middeleeuwen
overgebleven, en waren zuiks nog meer v66r de groote omwenteling in denkbeeldeu en .Regtsvormen in bet faacst der
achtciende Eeuw ; zoodat de drie Eeuwen, die vd6r dezelve
verloopen zijn , zich , nice alleen in cijd , maar ook in flof,
onmiddellijk son do Middeleeuwen vasthechten . Daarenbo .
ven, ho, veel ontwikkeling van ruwe kracht en deugd, van
blakende godsvruchc to midden der gruwelijkfle onregtvaar .
dig . en barbaartchheden, zijn ons in die Gefchiedenisfen bewaard, waartoc onze meer bcfchatifde Eeuwen, zoo ten g oe .
d e als ten kwade, :minder in float waren ! En vat de Kronijken betreft, waarin die Gefchiedenisfen opgefleld zijn,
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dezelve mogen dor en onbehagelijk zijn, als berigten veelal
van tijdgenooten zijn ze toch van een uitllekend belang ; en
boe fabelachdg ook, wat de tijden v66r den Schrijver betreft,zoo draagc hij toch de cijdea, welke hij beleefd heeft,
tloorgaans getrouwer voor, dan lateren vermogen to doers .
Er heersebt daarbij fomtijds zekere nafvetsit, zekere barte_
lijkbeid, die in den deftigen ilijl der latese Gefchiedfchrijvers
verloren par. Nogtans blijft altijd de moeljelijkheid over,
om in de Middeleeuwen , door de oneindige verfcheidenheid
en ifolering der gebeurtenisfen been, eenen leiddraad to
vinden.
Zou bet dus wel nutteloos zijn, voor den liefhebber, niet
opzettelijken beoefenaar der Gefchiedenis , (want de Iaatfte
moet de Middeleeuwen ook chronologisch en ethgographisch
kennen) volgens de oude, echte bronnen, eenige Bnekdoten
nit de Middeleeuwen bijeen to brengen, die best dienen kun .
nen , om ons de geaardheid , denkwijze , zeden en gewoon .
ten derzelven to leeren kennen? Hec zullen zekerlijk flechts
op zichzelve ftaande tafereelen zijn ; maar tot bet doel, de
kennis der menfchen nit die tijden, zullen zij nogtans iets
kunnen bijdragen .
De .eden in de vijfde Eeuw

to

Rome.

Men weet, dat de loden in de negentiende Eeuw, de
Eeuw van befbhaving en verlichcing, door Pans LEO XII
op eene bepaaide plaats to Rome zijn opeengepakt. Hoe
was, vraagt men nu natunrlijk, bun toettand in bet begin
der dulstere Middeleenwen? Juist bet tegenovergeftelde . On.
der den verlichten Ariaanfchen Koning der Gothen in Italic,
T a E o D OR I K , die ten vriend der verdraagzaambeid was,
ylam+en zij zelfs eenluis weg, hetwelk san de Roomfehe Kerk
toebehoorde, onder voorwendfel , (of : misfehien to regt bewerehde) dat bet ouddjds eene Synagoge geweest was . C A as I o D o K v s, Geheimfchrijver des Konings , die dit verhaalt ,
zegt niec, of de poging (die hij ten hoog#te afkeurt) gelukc
zij ; maar zulk eene aanfpraak in de Hoofdftad der Christen .
heid to hebben durven maken, bewijst toch ftellig, dat de
Joden zich op de Regering der Wetten durfden verlacen .
Koning

TREODORIK .

Deze voortreffelijke Vorsc, die van 493-526 regeerde,
geleek, volgens fommigen, daarin naar K ARE a den Grooten,
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dat hij Diet fchrijven kon , alchans Diet duidelijk j en zich van
een' nitgefneden houten vorm van zijnen naam moest bedie .
nen , tusfchen welken hij dan dien naam met een penfeel naa .
teekende . Dit is echter Diet zeker ; maar bet verdient alle
opmerking , dat hij, hoewel een driaansch Christen , san aL.
le zijne 4thana/iaansck-gezinde onderdanen (de Romefnera)
de volkomenfte vrijheid van Godsdienst gaf niec alleen , maar
ook dien Godsdienst befchermde, en sevens den Joden de
voile regten van menfchen en burgers liet genieten, gelijk
wij zoo even gezien hebben . Hij was Veroveraar . Zone Gdthen moesten tevredengeileld worden in bet ingenomen,Ira .
lie ; maar hij ontzag de Romeinen, en ontnam ann de Hera.
Zers, de vroegere Heeren van Italie, door hem overwounen,
bet derde der landerijen, hetwelk zij overweldigd hadden,
en gaf zulks aan zijne Gothen, zoodat de hateiijkheid deter
overweldiging Diet op hem vie] . Hij maakte voorts, door min.
nelijke fchikking met de vroegere bezitters, die overweldiging
nog minder drukkend : de Gothen, die bet ontnomene derde
bezaten , werden , als 't ware , de Befchermheeren der Romeinen , bezitters der overige twee derden, even als vroeger de
Patronen en Clienten in Oud -Rome . Hij gaf voorts de fpC&
ten van bet 4mphitheater, waaraan de Romeinem zoo ge.
woon waren, (wagenmennen en wedrijden ; de onmenfche.
lijlie fpelen der zwaardvechters waren door den Christelijken
Godsdiensc en de zelfopoffering van den Monnik T E L E M Ac H u S afgefchaft :) zoodat de Romeinen THE o tI o It 1 it eeben
TRAJANUS en VALENTINIAAN noetnden, gelijk de Co .
then den dapperfien Koning in alles, daar hij hen , ook but.
ten oorlog, in krijgsfpelen oefende. De 4llemanneu, door den
woescen It L 0 v I s verfiagen , nam hij in Rkeiie (bet tegen .
woordige Tyrol en Graauwbunderland) op, en ftelde hen in
de lllpen tot wachters van Italie aan . Hij regeerde Spanje
en Zuidelijk Frankrijk voor zijnen Kleinzoon A X A L A E I K,,
Hoewel ongeletterd , was hij zoo vol wijsheid , dat fommige
zijner gezegden, nog tang na zijnen dood, als fpreuken wer.
den gebezigd . Hoe Jammer, dat deze groote Vorst , in zijne
laatfte jaren, door lastertongen opgeruid, wreed werd I (Zie
CASSIODORUS en ANONYMUS VALESIANUS .)
IUSTI

NIANUS, THEODORA,

en hare Vriendin,

De naam van j U S T I N I A N U s is nan wile F .egtsgeleertten
dierbaar, en de groote gebeurtenisfea zijner lange Rege .
MENGELW . 1826, No . 4 .
INI
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ring van 38 jaren (S27--56s), de overwinning van dfrika en
van Italic op de ll'andalen en Gothen, de overwinningen op
de Perzen, de Wetgeving, de ftichting der St . Sophia-kerk zijit
atgemeen beroemd . Doch zij waren bet werk van eenige groore mannen, die toevallig onder zijne Regering leefden, van
de Veldbeeren A E L I S A R I u s en N A R s E s, van den Regcsgeleerde T R I B O N I ANUS en den Bouwmeester A N T H EM I u s, of van een looter coeval , zoo als de reis van twee
Perzifche monniken nit China naar Konfantinopel, die de ei .
jeren der zijdewormen van eerstgemelde Rijk naar Griekenland overbragten . Het is waar , j u s T I N I A N U s, hoezeer
gebeel geen krijgsman, fchijnt in bet kabinet Ijverig gearbeid
en bet opzigt over 't geheel gehouden to bebben ; ook moet
men zilnen ijver In bet verfraaijen der Hoofdftad, in bet aanJeggen van vestingwerken en in bet opzoeken en bezigen van
bekwame mannen roemen . Doch hoezeer blijkt het, dot bet
ware -geluk van eenen Scoot geenszins in deszelfs vergrooting
beftaat, ja daarmede dikwerf lijnregt flrijdig is, wanneer men
leest, dot, terwijl zoo vele verre Gewescen veroverd werden,
+en de Romeinfche wapenen sevens to Karthago, to Rome en
fomtijds son den Kaukafus zegevierden, de Hoofdftad zelve
door de Bulgaren (een scam Barbaren nit bet Noorden) be .
dreigd werd , die tweeendertig fleden of kasteelen vernielden,
den Thraclfchen Cherfonefus verwoestten, tot in Azi## door.
drongen, en, wanneer men P R O C O P I V a gelooven mag ,
in de jaren der Regering van dezen roemrijken Keizer jaarlsjks tweemaal honderd duizend Gevangenen met zich medefleepten , en menfcben van beide fekfe en allerlei jaren op
~de wreedaardigfte wijze vermoordden, (de huid afiroopten,
fpierfted , met flokken doodfloegen, ofverbrandden 1) Natuur14k is deze opgave overdreven ; doch verminderen wij d ezel .
ve op eon vierde, zoo is bet getal nog onizecrend, en geeft
over de anderhalf millioen flagtoTers . Nacuurlijke rampen,
sardbeving en pest , woedden bijkans nooir vreesfelijker, dan
wader deze Regering . Men wil, dot sheen to ~Intiockid
tweemsal bonderd vijfcigduizend perfonen in den grond ver .
swolgen werden . Eene pest, die in ijsfelijkheid zelfs door
die van 1347 niet geevenaard wordt, en waartegen men zoo
min eenige behoedmiddelen nam als tegenwoordig order de
Turken, duurde niet minder (met langere of kortere tusfchenpoozingen) don tweeenvijftig jaren, en verwoestte achtervolgens Egypte-, Syrle , Perzie, Indti, Afrika en KoaJlantinopsl.
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in welke Hoofdftad gedurende drie tnunden vSj-fduizeud, to
eindelijk tienduizend menfchen daags ftierven ; geheele Steden

werden woest, en G I B B O N meent uit eene plants van P R oc o r i u s to mogen gisfen, dat wel honderd millioenen men-

fchen, gedurende deze Regering, door oorlog, hongersnood,

pest en aardbeving zijn weggefleept .
Doch can dit alles was j u s T I N I A N U s misfchien geheet
onfchuldig ; maar wanneer wij nu nagaan, dat ho de fcholen

van dthcne deed fluiten, waarin nog een man als s IMP L 1c i u s bloeide, wiens verklaring van Epic T E T u s de zui-

verfte zedekunde ademt, en dot hij andersdenkenden met
dweepzieken ijver vervolgde, zoo valt er reeds veel op zijnen lof of to dingen . Doch hij was ook de Echtgenooc van
De razende partijen in de kampfpelen der
renbaan bereikten eene hoogte, die de Hoofdftad en den KeiT H E O D O R A.

zer met vernieling bedreigde . T H a
gefchiedenis, tot in de walgelijkite
door den cijdgenoot p R o c o p i u s
gemeene boeleerfter . Haar Vader, A

o t) o it A, wier geheime
bijzonderheden toe , ons
vermeld wordc , was eene

C A C I U s, was eenvoudig een beerenleider voor de fpelen van den Circus . Met
zijnen dood verloor zijne Weduw de kostwinning : want's
mans hooge post werd can een' ander' gegeven . Zij wendde

zich dus tot bet vergaderde Publiek om huip, en werd door
de zoogenoemde partij der blaauwe Wagenmenners met mede,
lijden, geli}k door die der groenen 'met verachting opgeno .
men. Daarop werden hare drie Dochters, uit hood, Ictrices,
en T H E o D 0 E A muntce nit in bet ballet pantomime . Doch
geene tooneelfpeelfter van Parijs fchijnt deze in fchaamtelooze ongebondenheid fleehts van verre ce bebben geeven .
card . Zij verkwistce hare bekoorlljkheden, voor geld, zonder

onderfcheid, can burgers en vreemdelingen . Wien bet lust,
die leze in p Ic o c o P I v s zelv' bet verhaal barer fpoorloosbeden. Zij bekwam dan toch nog, door hare zeldzame fchoon .
held , een' vasten minnaar, en wel een' Gouverneur eener

llfrikaanfche Provincie, die haar echter fpoedig verftiet ;
waarop zij over 41exandrig, door gedurigen haudel met hare
fchoonheid, weder to Konflantinopel aankwam. Slechts BEns
werd zij moeder, in weerwil barer behoedmiddelen . Doch
na hare terugkomst begreep zij , dat bet zaak was, een zediger leven to leiden, en niet, met bet overige barer bevalligheid, ook bet uitzigt op een beftaan to verliezen . Zij leefde zeer ingetogen van wolfpinnen, en de lpeculatie, die zfj
Ma
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op den jongen J U s T I N I A N U s, destijds nog flechts Kroon .
prins, gevestigd had , gelukte volkomen. Hij befloot terftond,
haar to trouwen ; maar zljne Moeder en Taute verwierpen
bet denkbeeld van een huwelijk met eene tooneelfpeelfter,
als flrijdig zelfs met de wetcen van Oud en Nieuw Rome, en
dan met zulk eene tooneelfpeelfler I Maar de Keizerin Tante
overleed ; de Kroonprins lief zijne Moeder vrlj berispen, en
haalde zijn' Oom, den Keizer, over, om de wet of to fchaffen. Nu werd de llctrfce Keizerin ; en bet is zonderling,
dat zlj ook deze rol zeer goed fpeelde . Zij gaf haren Echr.
genoot meermalen goeden rand. Hare flordige zeden beefc
zelfs de geweldigfle berisper dezer Vrouw, toen zij op den
troon zat, Wet wedergevonden ; maar ongelukkig ver%isfelde
zij die met trotschheid , gierigheid en wreedheid . Eens ech .
ter, dic moet men erkennen, redde zij bet Rijk, in den op .
!land der partijen van den Scbouwburg.
Deze onderfcbeiding in kleuren, naar de begunftigde Wagenmenners, dagteekende reeds van de vroegere Rome1nfche
Keizers.Thanskwrd,gelijkbtdwsinpartjfch
pen gaat, nog eene andere reden bij . De groenen waren voor
de leer van E U T Y C H E S , die flechcs aan ddne Natuur in
c H a I S T U s geloofde ; de blaauwen voor de meer regtzinnige
leer der Kerkvergadering van Chalcedon , die twee Naturen in
EBnen perfoon flelde . En nu, door dit godgeleerde gefchil
nog meer verbitterd, werden de twee partijen allergevaarlijkst
voor de rust van den Slant . De blaauwen, trotsch op de hof.
gunsc, veroorloofden zicit de fchandeliikfle ongeregeldheden,
rooverijen, vrouwekracht, en zelfs moord en braddflichting
bij den nacbt . Deze onverlaten beroemden zich , met elken
dolkiteek eene doodelijke wond toe to brengen . Eerie vrouw,
door een der blaauwen aangetast, redde hare eer alleen door
de opof£ering van haar leven ; zij fprong in zee . Waarfchijnlijk fleunden de blaauwen op de voorkeur van T H E 0 D U R A,
van welke degroenen, hare vroegere verachters, alles re vree.
zen hadden . Eens brak bet misnoegen of liever de wanhoop
van dezen op een der fpelen nit . Zij riepen den Keizer, al.
daar tegenwoordig , om hulp in hunnen nood non . Zijne Majesteit trad met hen in woordenwisfeling, en geliefde hen
voor Toden , Samaritanen en Maniche~n to fchelden ; waarop
zij hem, zonder pligtplegingen, moordenaar, ezel en meineedigen tiran noemden . Nu was bet oproer aan den gallg . Eeni .
ge misdadigers van beide partijen werden re regt gefteld, ile .
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ze vereenigden zich daarop , en ftichtten een' brand , die de
prachtige Sophia .kerk en een gedeelte van bet paleis in de
asch leide . Het levee zelfs van den ICeizer was in gevear ;
men fprak reeds luid van eenen anderen to benoemen . J U S T IN I A N U S wilde op zijne fchepen de viugt nemen ; doch toen
fprak T Ii E o D 0 R A hem aan : ,, Zoekt gij flechts redding van
• uw leven , o Keizer I die is niet moeijelijk ; wij bebben
• fchatten genoeg, de zee voor ons, en alle de fchepen,
die gij door ziet. Moor zie toe , of niet, no uwe redding ,
•
• de dood u boven dezelve verkieslijk zou wezen I MV
• behaagt die fpreuk van een' der Ouden : De Koningstroon
„ is een heerlijk graf!" JUST I N I A N U S fchept moed . B £L I S A R I u s en M U N D U s itel len zich aan bet hoofd van drieduizend oude foidaten ; de blaauwen worden gewonnen, hereenigen zich met den Keizer, eu no eene ragting van dertigduizend menfchen (meer dau de tegenwoordige geheele bevolking van Leyden) word bet oproer geitild . Daags daaraan
werden nog achttien der voornaamfte fchuldigen to regt geileld. Na ecuige tusfchenpoozing herleefden echter de fpelen ,
en de blaauwen en groenen hielden, hoewel met mindere w oe .
d e , de Hoofdftad in onrust .
T n z o D 0 R A was long eene boezemvriendin van A N T 0NINA, de Vrou W van n E L I S A R I U S, gelij k, v66r rude
eene Eeuw, ANN A van Engeland de Vrouw van M A R L E 0R o U G u beminde , en daarom derzelver Echtgenoot begun .
dtigde . Ook de Moeder van A N T O N I N A was eene losban .
dige Tooneelfpeelfter geweest, gelijk haar Vader en (;root.
vader Wagenmenners . Ook A N T O N I N A'S gedrag v66r haar
huwelijk was gansch niec zonder opfpraak geweesc, en na
hetzelve hield zij eon' ongeoorloofden minnehandel met eenen
jongeling . B E L I S A R I U s betrapie zijne Vrouw eens met
derzelven in eene zeer dubbeizinnige hooding ; maar zij wist
hem in zijn zwak ce vatten , een zwak , lietwelk hij ook
met den grooten M A R L B 0 R o u G x gemeen had . „ Ik kwam
„ bier ," zeide zij , „ om onze beste fchatten met dien jon• geling to bergen, opdat er de Keizer niets van zou we• ten . " B E L I S A R I U s ging been , en fcheen bet to geloo.
ven ; doch naderhand bragten twee barer vrouwen zulk een
t1 Ilig getuigenis tegen A N T O N I N A en Karen minnaar in, dat
doze de vlugt moest remen . De onverzoenl it'e Vrouw wist zich
to wreken ; hair goedhartige Echtgenoot liet zich door tra.
een eu verzekeringetl belezen ; aan de bode vrouwcu, die
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bet noodlottige gebeim uirgebragt hadden, werd de tong ult
den mond gerukt , bear ligcbaam in ftukken gehouwen en
in zee geworpen . T a E o D o s I v s, haar minnaar , kwam met
eere terug, en won, met allerlel Commis/len, een nardig kapicaaltje van vier millioenen guldens . Toen fchijnt bij zijne
meesteres moede geworden to zijn ; glthans bij ontfnapte met
zijren buit, en werd to Ephefus monnik. Maar de nieuwe
MESS A L I 9 A weende en jammerde zoo lang , tot dot haar
Echtgenoot, de groote B E L I S A R I U s, haar den Perzifchen
oorlog trok. Toen moest TH E o D 0 S I V S nit zijnen fchuil .
boek to voorfchijn komen, en bet ergerlijke ]even begon op
nfeuw . Maar A N T o N I N A had een' voorzoou , P H 0 T I U S,
een' jongeling vol gevoel van eer,meer rog dan vol moeder .
liefde. Hear gedrag ergerde en griefde hem diep, en hij nam de
gelegenheid waar , om B E L I S A R I U S, dien hij in den krUg
verzelde, alles bekend to maken. Deze ftoof op, bedankte
!zijn' ftiefzoon, en zwoer hem trouw en wrack bij bet al.
taar. Ook werd AN T o N I N A bij zijne terugkomst terftond in
becbtenis genomen. P H O T I U S fnelde near Ephefus, en wierp
den teruggekeerden boeleerder in de boeijen . Maar hij bedacht niet , dat zijne eerlooze Moeder de Vriendin eener Kei
zerin was, en dat deze Keizerin bet Risk beftnurde, meet.n
dan baar Echtgenoot . Wat was bet gevolg van alle deze be.
weging ? B E L I S A R I US , een held tegen Cothen , Wandalen
en Perzen, maar een lafaard omtrent zijne Vrouw, moest de .
ze, op bevel der Keizerin, omhelzen en vergeven. Maar
T H E o D O R A had aan hare Vriendin eene nog grootere ver .
iasfing befpaard . „ Ik moet u toch eene onfchatbare pares
• laten zien, die Ik gevonden heb," fprak zij ; „ nan nie.
• mand wil ik die vertoonen, dan aan u I" Eene zijdeur gnat
open , en T H E o D O S i U s ligt in de armen der overfpeelfter.
Wat overtrof thans hare verrukking? - Hare wraakzucht .
Iiaar Zoon, baar eigen Zoon, maar die eer en deugd boven
baar gefteld had , werd , na lafharcig door B E L t s A R I u•s ver.
laten to z1jn, eerst vreesfelijk gepijnigd, en toen in een' onderaardfcben kerker geworpen, waar hij zon nbch maan zag.
Hij ontfnapte, tweemaal , naar de kerk, werd daaruit (coen
eene der grootfle heiligfchendingen) naar zijne gevangenis terukgefleept, doch was ten derden mate gelukkiger, bereikte
Jeruzalem, en werd dear monnik op het Heilige Graf. B E•
L I S A R IU S werd, tot loon voor zijne onmannelijke toegevendheid , door T M E 0 D 0 R A van een gedeelce zijner fchat-
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ten beroofd, en hem werd uitdrukkehjk gemeid, dot h4j aij .
tie vergiffenis alleen son de voorfpraak van A N T o N I N A to
danken had. Nadat T H E 0 D O R A (zestien jaren v66r den
Keizer) geftorven was, verminderde natunrlijk ook bet krediet
van A N T O N I N A ; doch eerst twee jaren v66r zijnen dood
keurde JUSTINIAAN BELISARIUS fchuldig . Hij bekwam
buisarrest, met verbeurdverklaring zijner goederen ;doeh ward
fpoedig in vrijheid gefteld . HO overleefde zulks niec weer
dan acht maanden, en na zijoen dood nam de Keizer zijn
vermogen weder in bezit . Zijae blindbeid en armoede is een
fprookje .
LETS, AANGAANDE LUIK EN DESZELBS OMTREK . Door
W . n . WARNSINCK, DZ .
1k wit de redenen niet navorfchen, waarom vreemde oorden
dikwerf meer bezocht en geroemd worden , dan de vaderlandfche grond ; en echter kau bet oude Nederland, thans in
Noord en Zuid afgedeeld , war bet natuvrfahoon betreft, gerustelljk met andere freken, hoe beroemd ook, wedijveren .
Uitzonderingen blijven er altijd beftaan, en gaarne zij aan
Italte en .Zwitferlond gefchonken, war beiden eigendommelijk
tobehoort ; maar waarom toch beftemdig son bet vreemde de
voorkeuze en den voorrang toegekend, waar hot eigene en
inbeemfche dikwerf geene mindere loffpruk waardig is?
Zoo dacht ik biJ gelegenbeid eener wandeILtg, op eenen
fcboonen avond, in den omtrek van Luik ; eerie Dad, op de
fchilderachtigfte wijze son de Maas gelegen, en den bezoeket eene verfcheidenheid van gezigten opieverende, welke,
den Noordnederlander vooral ongewoon, niet kunnen nalaten
bet oog to treffen en de zinnen to roeren .
De fteenrocfen, welke zich door de provincie Namen uitf'rekken, fchenken ook son de provincie Luik, son den kant
der Maas vooral , de fchoonfte gezigten , en is de weg van
Namen naar Luik, over Huy loopende, overrijk in deprachtigite Datuurtooneelen. Eene aangename verfeheidenbeid doer
alles bekoorlijk afwisfelen ; en fchenkc bet reeds den reiziger
een eigenaardig genoegen, wanneer hij bet Luikfche nadert,
de afbelling der rotfen met wijngaarden beplant to zien : die
gezigt, en de nabijbeid van vele fteenkoolmijnen, tot hiertoe
nog niet of fchaars befchouwd, fchenkc sin geheel den onurek

kerken en torens en menig fchoon gebouw, zich voor
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but bekorende der nienwheid ; en walrneer dan eindelijk de
ltad Luik, bet doel van zijnen togt, aan eene aanmerkelijke
krotute van de Naas, nan den veer van , en tegen en op de
rotten gebouwd , met zijne heerlijlre brug van fleen ; met zij .
no
zijnen blik vertoont, dan fpreekt hij een vaderland gelnkkig,
betwelk op zulke groorfche nataurtooneeleu room magdragen .
De fra:,ije Jigging der fled is , federt eenige jaren , door
plaatfelijke verauderingen en verbeteringen, zeer coegenomen ;
en nog is men bezig , zoo wet biimen dezelve , als aan den
kant der rivier, aan bet geheel een fchooner en grootrcber
aanzien re geven . Zijn de plannen , hiertoe ontworpeu en
aanvankelijk ter uitvoering gelegd, eenmaal voltooid, dan
zal gewis de reiziger deze plants met de grootfte zelfvoldoening bezoeken en met we4rzin verlaten .
In de benedenflad , paar de rigting van den loop der rivier
aangelegd, vtndt men doofgaans breede ftraten , fchoone pleinan , voortreffelijke gebouwen, als : bet gebouw der Akade .
mie, den Schouwbtrrg en andete geflichren ; maar inzonderheid trekt bier eene welaangelegde wandelplaats bet dog des
vreemdelings : van dezelve, en gedurig meer afwisfelende,
nqarmate de weg bier kronkelt, verkrijgt hij de fchoonfte gezigten op de kerken , torens, gebouweu en huizen der b&yenflad ; en, dear binnen dezelwe de opgaande rots, bier en
dear, met wijngaarden beplant is, -- daar bet geheel meer
Iteil , en ale it ware bangend, mat fete Ilechts geringe if .
smutting, oplooxt, des tU vertnsfender ip hem een zoo tinge .
Vapu gezigr, des to fabilderachtiger wordt hem elk deel van
bet over&lxoon geheel, en hij kan sniec nalaten, ann de verbalen der grijze oudheid, aangaande de hangende t'oluen van
5E1UFRAMIS, to denken.
Ik beaocht een mijner bekenden in de benedenftad . Hoe
yerwonderd ftord ik, nit de ramen van bet vertrek, want ik
intcad, bet, uitzigt to hebben op een' niet onaanzienl4jken
ruin , en, over denzelven , op een' zeer groocen wijngaard ,
tegen de belting der rots aangelegd . Miju vriend floeg mij
eet,e wandeling in denzelven voor , en gretig aanvaardde ik
dit voorftel. Wij ft€ge,n eene menigte trappen op, en eeng laug waren wij verre bnoven de ons omringende, aanzienlijk
booge, gebouwen verheven . Dear lag nu de benedenilad aan
ottze voeten, met een vrij , onbelemmerd en wijduitgeftrekt
gezigt op der, fchoonen omcrek aan de overzijde der Mgas .
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Bij dien aanblik kon ik niet nalaten aan Nijmegen en de beer .
lijke ligging diet ilad to denken ; dan, al war mg omiingde,
overtrof al bet vroeger sanfchouwde ; alles fcheen miij bier
door de Natutir naar een' grooter en grootfcher maatflaf be-

rekend en gerengfchikt to zijn ; ik kon mij aan dit beerlijk
fcbouwfpel naautvelijks verzadigen .
De woningen der flad en der voorfleden zijn son de zijde
der rivier regt bevallig gelegen .
Dikwerf verbeft men bet
voorregt van den landbewoner boven hem, die zijne dagon
in bemuurde il :eden ilijten moet ; dan, menig bewoner van
Luik kan in dozen op eene voordeelige uitzondering aanfpraak waken. Al wac bepaald , beperkt en bekrompen mag
genoemd worden, is bier geheel uitgefloten . De omgelegene

totfen, met aitzondering alleen van die, waartegen en waar .
op de flad gcbouwd is, zijn op verfchilleude afflanden van
de clad en den firoom verwijderd , wiens gekromde arm bier,

bij eene aatizienloke breedte des waters, en waar men zich
keere of wende , de fchilderachtigfle tafereelen ter befebou .
wing aanbiedt . Verrukkend Is bet , op een' helderen avotul ,
in en buiten de gad , den Mans-oever to bewavdelen . Aan.

genaam fieekt de beweging en werkzaamheid op den vlieten .
den firoom, bij bet gedurig of. en aanvaren van groote en
kleinere vaertutgen, of blJ bet Rd en flacig gezigt over de

omgelegene akkers en velden,die tot op verre aff}anden zich
uicflrekken, en, al rijzende en klimmende, zich verliezen in
de bosfchen en wijngaarden, die de verwijderde rotfen als
omkranfen . l k ontmoette bier eenen vriend , en de vraag was
aanflonds gereed : of hij , de Duis/ehe fireken dporreisd heb-

bende, aldaar iets fchooners had aengetreffen? Zijn onrken .
nend antwoord regtvaardigde mijne bewondering o,ver deae
heerlijke flreken, en ik weed, als Nedertander, trotsch op
mijn gelukkig vaderland .

Bulten eene der poorten van de bovenftad loopt de weg,
al hooger en hooger , aan den voet des muurs , opwaarts ;

maar aan de linkerhand voert de nederwaarcs loopende rots
naar eene onrzettende diepte . De grond is overal met boomen van verfehiliende foort beptaut , en op honderden voeten afflands near beneden ziet men bet fchoonfle landgoed
liggen. Op een' anderen tijd begeeft men zich aan den meet

vlakken uverkant der rivier ; bier wandelc men tusfchen tuinen , boomgaarden , akkers en velden ; eindelijk komt men op

eene weide, waar runderen grazen, door geboomte en hop .
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velden omringd , en nu zijn , als door eene tooverroede, al
de rotten verdwenen, en bet fchijnt alsof men, in Zuidhol.
laid, zich buiten eene of andere flad in Rijn- of Del/land
bevindt ; most een past honderd fchreden verder verdwijuc
die begoocheling, en de dalende avondzon glanst op den zilveren ftroom en de hooge en breede kruinen der heinde en
verre verfpreide rotatoppen .
At was wij, bij vergelijking, gewoon zijn klein en be .
krompen to noemen, is hier van geene toepasfing in bet ge_
bee) . Alles, integendeel, verbindc zicb son bet denkbeeld
van rulmte en grootheid. Do Jigging eenet grooie Rod in
eenen omtrek van dusdanige uitgebreidheid , en deze uitgebreidheid zelve coch bepsald door ontzaggelijke berggevaar .
ten, heeft lets, dat dntzag lnboezemc. Zoo ergens, dan beefs
de Natn-ur gewis bier een trelfend tooneel barer majesceit witlen vertoonen .
Ontwaart de Noordnederlander, bij zijn refs door de Aid.
tederlandfche provincidn , in de fleden en op de dorpen , niet
zeldeu een en ander, betwelk met zijn eerie aangenomen
begrip van rein- en zindelijkheid minder overeenkomt, en
waarbij dan Loch alttjd niet weinig ten goede valt aan to
merken ; de geringe teleurftelling, welke hlj hierdoor onder'
arindt,wordt, nan de andere zijde, overvloedig vergoed door
bet rein gelast der fchoone, praehtige en verbevene Natnur,
die bij bare fchoonbeid zijae zienen ftreelc s bij hare prachc
zijn but verbeft, bIj here verhevenbeid zifne ziet moet vet .
rukken. En letdt ons dan die zigcbare Natuur op tot haren
Formeerder, die heerlijke fchepping tot baren onzigtbaren
Oorfprong, die overfchoone aarde tot Hem, die hair deed
worden, en in wien at wat wij zijn, bezitten en genieten
eindigen anoet, dan makes wlj zoo gaarne de woorden van
een' Duitfchen Bard de onze :
Duizend flarrenberen loven onzes Scheppers prachc en flerkte ;
Atle hemelkringen prijzen eeuwig, wac Zijp wijsheid werkte ;
Zee€n, bergen, bosfchen dalen,die Zijn wenk beeft voortgebragr,
Zijn bazuinen Zijner liefde, zijn bazuinen Zijner magtl
September, 1825 .
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EEN DRIETAL BIJZONDERHEDEN, WEGENS DEN FRANSCREN
VELDTOGT IN RUSLAND, VERHAALD DOOR DEN GRAAF
DE BEAUVOLLIER, ALS OOGGETUIOE .

Toen de krijgagebeurtenisfen, ten gevolge van den noodlootigen veldtogt in Rusland, in 1814 de hetftelling der B a U RB o N s hadden to weeg gebragt, deed bet Rus/irch Gouverne,
went nan verfcbeidene kriljgsgevangene Franfche Oi$.cierea
pasfen aigeven tot Bialystok . Maar duadanig was de mgt
der betoovering, welke hunne rede gekluisterd bield, alsme .
d e de hooge dunk, then ziij koesterden van de hulpaniddelm
en krijgsbekwaamheden van N A r o L E o N, dac, in weerwil
van de blijkbaarbeid der daadzakeu (wegens den versnderden
that van taken in Frankrijk) , zij aan dezelve geenerlai gelloof
wilden flaan ; zcodat verfcheidene kolonnea van krljg+sgevangenen zich een vaandel hadden sangefehaft, waarop men in
groote letteren 1as : wlj ZULLEN ITEM WEDERZIEN I Andere kolonnen badden hunne adelaars bewaard, en droegen dezel*e
in triomf ; en zij, die waagden een tegengefild gevtulea oe
uiten, waren hun leven niet zeker . Het waren echter inzonderheid de jonge lieden, in de Lyceums en de Militaire fcho .
len gekweekt, die zulke bnitenfporige denltbeelden koesterden . De oude foldacen dachten bedaarder over de zaak, em
zeiden : „ Zoo L o D E W IJ R XVIII ons Wil hebben, wij ,zat
len de zij nen wezen, gelij k wij die van N A POLE o N waren
't is niet de man, maer de zaak, die wij gediend habb n ;
wij waren Franfchen, eer wij foldaten werden ."
N A Y o L E 0 N was tot Gumbinnen (tusfchen Milna en War .
fchau) per flede gekomen, verzeld van een' Poolfchen food,

die hem tot gids en tolk verftrekte . Hij flapte nan bet post .
huis af, en vroeg naar den postmeester, (van wiendeSchrijver deze Anekdote had .) Hij was afwezig. Diens vrouw kwam
voor, en meende hem to herkennen . „ Gij ziet mij zoo flerk
aan," zeide toen N A P O L E 0 N, „dac ik begin to gelooven,
dat ge mij kent." - „ Inderdaad, ik meen de eer to hebben
van to fpreken tot Z . M . den Keizer der Fran%Men . "-,, Gij
bedriegt u niet ;' Dit zeggende, gaf hij haar drie rolletjes van
25 Napoleons, haar dringend verzoekende, ten allerfpoedigite
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ors Karen man to zenden. Vervolgens deed ho haar verfchel .
dene vragen wegens haar gezin en hare middelen van beflaan .
r Hoeveel kinderen hebt gij 7" - „Sire, ik heb flechts een'
soon, die op bet Lyceum van Warfchau is ." -- „ Van dit
oogenblik neem ik zijne opvoeding en ziju lot op mij ; ik zal
zorg voor hem dragen ."- De postmeester gekomen zijrde, vroeg
keen NAPOLEON, in hoe veel tijds hlj hem naar Warfehau
konde brengen, „ In veertig urea," was bet antwoord. -. Kunt gij mij derwaarts geleiden A" De postmeester aarzel.
d e. „ Ik vorder, dat gij mU daarheen zult verzellerr ; mijne
erkentenis zal onbepaald zijn ." Hij haalde eene kaart nit
z jn' zak , en febreef hem den weg voor, then bij to houden
bad ; vervolgens, hem twee pistolen vertooaende , riep bij
up een' dreigenden Loons ,, Zoo gij u ver-wijderc van de
lijn, die ik u trek, verhctjzel ik u de herfens ." De postmester betuigde zijue onderwerping ; en inderdaad-, hij bragt
bem haar Warfchau, per llede, in 33 uren. Te Hanau go.
komen , logeetde N A P O L E O N in bet groote Hert , vertoo.
nende veel opgeruimdheids, iuzonderbeid aan de waardin,
zich dwingende, door bonding en woorden, zijne tegen .
fgoedeu to ontveinzen,
Tijdens de terugkomst der Rusfen to W1n4 - ik heb dig
yerbaal van twee ooggetuigen (bier bg name genoemd) -werd een groot gedeeite der Frartfche gewonden en zieken,
die rich konden redden uoch verdedigen, vefntoord door de
.jig, Verfcheidenen dezer ongelukkigen , ten elude zich aan
eenen onvermodelljken dood to onttrekken, hidden zich verfchanst in een verlaten huis . Men meende hetzelve geplonderd to zijn ; en bet was eerst na verloop van acht dagen,
dat de Rusjfche Generaal, door den rook, die ten dale uitleeg, gewaar werd, dat bet bewoond was . Men brak de
deur open, en vond aldaar een twiutigtal Franfchen, geheel
naal{t, en naar geraamten gelijkende . De Generaal vroeg
bun, federt wanneer en waarom zij zich in dat huis gewor .
pen hidden . Zij antwoordden, dat zij daartoe genoodzaakt
waren geworden van wege de flechce bejegening der inwoners
en de vrees van de flagtoffers to worden der Rus~fche troe.
pen . Hij vroeg huu vervolgens, op welk eene wijze zij ge .
durende de acht dageg , dat zij aldus verftoken wares ge .
weest van alle gemeenfchap naar buiten, in bun levensonder .
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hood hadden voorzien . Na een sang en treurig filtwajgen,
dat wanhoop en afgrijzen nitdrukte, fprak een van hen : ,, Zie
in deze kamer I" De deur was half open ; de Generaai trad
binnen , en fond als verfeend van fchrik, op bet gezigt van
verfcheidene lijkeu, ontbloot van al de vleezige deelen, wet ..
ke verflonden waren 1
DE AAP EN DE VIER MINNAARS .

Eene Vertelling .
De Graaf

onder de regering van p a rV Onderkoning van Mexico, keerde, na een
verblijf van meet dan twintig jaren re midden van de (chat.
ten der Nieuwe Wereld , naar Spanje terug met groote rijkdommen, zijn verblijf vestigende in bet Koningrijk Valencia,
en zich onledig houdende met de opvoeding zijner d4nige
dock ter E L E O N O R A .
E LE 0 N O R A, eene fchoonheid van vijftien jaren, was de
afgod uiet alleen hears vaders, mast van alle voorname jonge .
lingen in geheel Spanje, die bet geluk hadden haar flechts
eenmaal to zien . Maar de vader beefde bij bet aanfchouwen
van dien floes van minnaa ;s, die, to midden van hec bederf
der boven, reeds vroegtijdig geleerd hadden hunne ondeug .
den en gebreken to verbergen, en heimelijk met de deugd
fpotteden, welke zij in bet openbaar voorgaven to eerbie .
digen .
Op zekeren dag riep de Graaf zijnen Intendant, M I G U E L
DE L A S E 8 R E R A, tot zich .
Hij was de zoon van een'
barbier to Mad; id, maar een man van verfland en vernuft,
dooreerlijk , en aan de belangen des Graven opregtelijk verkleefd ; hetgeen hem de vriendfchap zoo wel ais bet ver .
trouwen zijns doorluchtigen meesters had verworven . „ M t .
G u E L.," fprak deze tot hem, „ ik verkeer in eene pijnlijke
ouzekerheid ; rand mij 1 Drie Edele jongetingen dingen naar
de hand van mijne E L EON 0 R A . Ik weet geene keuze to
doen . De eerfe is de neef des Hertogs van Medina ; de
tweede de zoon van den eerfen Minister ; de derde eeu Rid .
der van &cantara, wiens vader benoemd is tot Admiraal ,
en naar bet beheer dings van Mahon. Maar boven alles, gij
weet her, gnat mij bet geluk mijner beminde docker ter
parse . Hear aan een' onwaardigen to huwen, zou m'ij den
L I PS D E N
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dooditeek geven . Weet gij Been middel, dat mij kin in float
itellen, om bet gemoedsbeftaan dezer drie jongelingen tot den
bodem to peilen ?"
M I G U E L, na eenige oogenblikken overdenkens, Dam bet
woord : „ Ik weec flechts ddn middel , om hetzelve to
doorgronden . Het zal u grillig , zonderling , misfchien belagchelijk toefchijnen ; maar ik geloof toch,dat bet goed is . Go
weec, Monfeigneur, dat de apen, met even veel naauwkeurigheids als vernufts, alies herhaien, wit men hun voordoet ;
en gij bezic er een', die bijkans zoo geflepen is als een Doc .
for van Salamanca, of een Monnik van Toledo. Doe hem
tiers dagen logeren bij elk der drie refp ective minnaars ; geen
van hen zal uwe bedoeling gisfen, en hij zal voor u de fpieel van ARCH I M E DE s zijn ; niec alleen zal hJ u de ftel .
ng der vijanden doen verkennen ; maar hij zal voor u de
mtam doen verdwijnen, waarmede zij zich voor bet oog der
wereld bedekken, en welke zij dan alleen afwerpen, wanneer zij in den kring hunner vertrouwden zich bevinden ."
De Hertog kon zijnen lath niec bedwingen, op bet verve .
men van dit even nieuw als zonderling middel , om menfchen .
kennis op to doen, en droeg aan den fluwen M I G U E L de
zorg op, om hetzelve in praktijk to brengen .
Onder voorwendfel bij den eenen van eene gunst, bij den
den anderen van eene grap , bij den derden van eene grillig .
beid des Graven, wilt M I G U E L bet zd6 to beleggen, dat
de ruige gast bij alien grecig werd aangenomen . Hij kleedde
hem van kop tot ftaare in rood fluweef , met een' Franfchen
hoed op bet hoofd, hetgeen hem fchier onkenbaar maakte ;
want niets brengt grooter verandering to weeg, bij open zoo
wel als bij menfchen, dan dot fchitterend klacergoud, waarme.
d e zekere moderne Natie zelfs de woorden deugd en eer heeft
verbonden . Aldus uitgerust, verfcheen G A S P A R D o bet eersc
in bet antieke paleis der Hertogen van Medina, waar wet
nooit een wezen van zijn geflacht was ingeleid. In weerwil
van zijn vertrouwen op bet vernuft zijns Intendants, opper.
d e de Graaf eenigen twijfel aan de goede ontvangst van zijnen asp. „ Kent gij dan, Monfeigneur,"bernam deze, „ de
eerzuchtigen en de minnaars flier beter? Den leelijkften mull •
ezel van uwe ftallen zoudt gij den Hertog van Medina kun
nen toefchikken, en gij kondt verzekerd zijn, dot hij son
bet beest eene plants in zijne zaal zoude inruimen I" Hij bedroog zich Diet . Geen enkel oogenblik fchier hadden de asp
en de neef des Hertogs elkander verlaten, toen eerstgenoem .
de, no verloop van tien dagen, werd teruggehaald ; zij kon .
den naauwelijks fcbeiden . Er was feest bij den Graaf. De
gasten waren zoo even van tafel opgeftaan , om zich naar
een ander vertrek to begeven . G A S P A It D O , son zichzelven
overgelaten, zag Diet zoodra de overgeblevene lekkernijen,
half geledigde flesfchen enz . enz ., of hij zamelde alles bijeen, zette zich aan tafel, en verliet dezelve niec v6br in
den morgenfrond, wanneer vermoeidheid, zwelgerij en de
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dampen van den wijn hem noodzaakten, zich in zijn rood
rokje en grooten hoed op eene kanapi to werpen , waar hi)
weidra in een' vasten flaap viel . - De Graaf was heimelljk
gecuige geweest van zijne uicfporigheid . „Gij ziet, Monfeig.
neur," fprak de Intendant, „dat gij uwe beminnelijke dochter niet ter prooije kunt laren van een' verkwister als Dot
A L V A R , die zijne nachcen in tafeiweelde floc .
Morgen
ligt de beurt aan den Markies van Santa.Crux ; last ons zien,
of wij gehtkkiger flagen . "
Ook den jongen Markies verliet o A S P A R D o geene mlnuut. Na tien dagen wedergekeerd, kende hij Been grooter
genot, dan zich to plaarfen aan de fpeelcafels . Op bet gezigt
der kaarten fonkelden zijne oogen ; hij zette zich in eene
fauteuil , en begon, met ongemeene vaardigheid , dezelve to
mengeq, to couperen, en , van tijd tot cijd, met drift op
tafel to werpen, terwii zijne blikken rondviogen, en hij gedurig de beweging nabootfte van iemand , die zijne zakkea
dnorzoekt, om , zoo mogelijk , de nukken der fortuiu to troa .
feren . „ Monfeigneur ," zeide de Intendant, » de jonge Mar .
kies van ,Santa-Crux is onze man niet ; bet is een fpeler .
Be oeven wij den Ridder van Blcantara."
C S P A R D O vertrok naar Don M A N U E L, en vertoefde er desgelijks Lien dagen . Zgne eerfte bemoeijing, na zij.
nen wederkeer, was, zich aan de voecen to werpen van alle
vrouwen en meisjes, welke hem bejegenden, der2elver hand
to vatten, en, door zijne grimasfea, jammeren en gefchreeuw,
eenen hartstogt uit to drukken, then noch hij, noch waar.
fchijnlijk zijn model gevoelde . ,, o, Monfeigneur l" riep
M I O U E L uit,„deze minnaar vlijt ons nog minder, daneea
der beide anderen . Gij ziec, dat uwe dochcer gelukkig
ontfnapt is San de ftrikken van een' verkwister, een' fpeler
en een' lichtmis . Gij zijt vr!j van vooroordeelen, en bet
geluk der khoone en gevoelige E L E o N o a A gnat u boven
alles ter barte ; gJ flelt bovendien prijs op den adef der ge.
voelens a zoek bij de Letteren of de Kunften eenen fchoon .
zoon, u en barer waardig. Verbind met gouden vleugeien
de verdienfte aan u , die zich verbergt, en niet dan eenige
ruimte behoeft, om een Genie to zijn. War is, bij voor .
beeld, de jonge kunflenaar, die met zoo reel waarheids de
aanvalligheden -- neen, de ziel uwer dochcer beeft gemaati ;
hem heb ik meermalen hooren zuchten en zien verbleekae,
bij bet verlaten van bet verblijf van E L E O N O R A. Daze
jongeling is de zoon eens wakkeren zeemans, P E R N A N D
B OIL T A L E Z . die , als Scheepskapitein, zich heeft onder .
fcheiden in den oorlog met Portugal. Hij bezic groote ca.
Lenten , een verheven karakter , is arm en edelmoedig ; khenk
hem bet vermogen om rijk en weldadig to zijn ; geef bent
uwe dochter, aan wie hij, zoo ik wel gezien heb , uiet on .
verfchillig is ; maar, in weerwil van al hot goede en fehoone, hem roegekend door alien, die hem kennen, zenden wij
6 A 3 P A R D 0 , ouzen waren coetsfteen, ook bij hem."

igo

DE AAP EN DE VIER MINNAARS .

De Graaf had zich to wdl bevonden bij den raad des bra ,
yen m I G U E L, om ook dezen niet nog op to volgen . De
sap wend thin ook bij den jongen kunflenaar gebilletteerd , en
Ewam na verloop van tier dagen terug . Maar, welk eene
bervorming ! G A S P A A D O had alle zijne kwade gewooncen
afgelegd ; hij bootfle onophoudelijk een' mensch na, die
fthifdert en peinst, en, wanneer hij voor eenige oogenblik .
ken deze pantomime opfchottte, bet was alleen om een por .
tret to kusfen, dat men cerfiond herkende voor dat van
ELEONORA .
De Graaf V A N OLD A G N E R,

even verbaasd als voldaan
over zijne nienwe ontdckking, fchonk zijne docbter aan den
jongen konflenaar ; M I G U E L werd ruim beloond , en G A SP A R D o bleef tot bet einde zijner dagen in een huis, welks
geluk hij , onwetend , verzekerd en gevestigd had .
Zouden de gelukkige huwelijken met veelvuldiger zijn,
indien de apen van deze foort minder zeldzaam waren ?
DE JEZUIT EN DE BIECHTELING,

en flervende biechtte aan een'
E
aan bet oor fchreeuwde : „

Jezuit ; waarna deze hem
Mijn waarde broeder I wanneer
gij in bet Paradijs komt, zeg dan aan S T . I G N A T itl S , dat
bet zijner Orde thane gezegend gaat ." -„ Ik zal bet hem zeg_
gen ," flamelde de flervende, „ zoo ik hem daar vind."
NATF ANTWOORD VAN BEN' SOLDAAT .

:halk van Sakfen, een' Granadier ontmoetende,
D e Maarfideze
ter dood geleid werd om bet Helen van een'
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kalkoen, zeide tot hem : „ Ongelukkige ! hoe kondt gij uw
„ levee wagen voor vijf frank s?"-Wei, Generaall ik waag
het immers dagelijks wel veer viff jluivers . - Dic antwoord
verwierf hem genade .

D

MADAME MARE .

e Moeder van B O N A P A R T E, eene vronw van verfland ,
maar hoogzuinig , leefde to Parijs zeer eenvoudig , ook nadac
hear Zoon zieh tot Keizer had verheven . Thans verkreeg zij
den tiret van Madame Mere, en er werd haar een Paleis, benevens een Hofftoet, verleend . Inrnsfchen verblindde haar
at deze grootheid geenszins . Met een vooruitzigt begaafd,
toen als overdreven geacht, fpsarde zij groote geldfommen
van hetgene haar voor haar Iluis was aangewezen . „ Wie
„weet," zeide zij eens, vertrouwelijk, tot iemand, die haar
deswege vertoogen deed, ,, wie weet , of ik niet nog eens
» al die Koningen brood zal moecen geven !"
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Predikarn to Tiwj/sel en Koteu;

llet is eene onweardeerbare eigenfcbap van onzen r&
d*ken geest, voor welker bezit wij den wizen en goeden Schepper nimmer genoeg kunnen darken, dat wj
gevoel beziuen , en door de verfchillende voorwerpen,
die in de zinnelijke en zedeiike wereld onder bet bereik
onser nintuigen en opmerking vallen , op velerhande wlj.
ze kunnen bewogen en aangadaan worden. Het gevoel
voor fmarte zelfs ; hoe wollderfpreukig bet fchijnen moge ;
is een weldadig gevoel, 't welk wi niet mogen wenfcben
van ons beftaan to zieli afgefcheiden . De ondervinding
van elk , die de zaligheid van bet treuren en bet verkwikkende der vertroostingen Gods order bet ILjden gefmaakt
beeft , bevestigt dit overtuigender, dan dbor de krachtigRe bewysgronden gefchieden kan . Verre zij daarotn van
ens eene Stoicljnfche ongevoeligheid , welke de bijsterzln.
nigheid eener zich noemende Wljsgeerte voor pligt en wijs .
held wit den gelden ; nlaar aan den anderen kant over
fehrljde toch nimmer ons gevoel voor bet Iced der aarde
de perken, door Rede en wijsheid hetzelve aangewezen
- En bier is het ftandpunt , waarop wij met bewonde .
ring alle die groote en edele lijders zien ttaan , welke ons
de gefchiedrolle der eeuwen doet kennen , als moedige en
geduldige, maar tevens als gevoelige lijders . En wat was
hot, dat dezen die gematWheid inboezetnde, weardoer
MEENGL LW . 1826 . NO . 5.
N
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zij} noch bet menfcheliik gevoel vnrloochenden , noch, aan
de andere zijde , tat onfluimige misweedigheid en wallv
hoop zich vervoeren lieten ? Het was de invloed van deli
Godsdienst, die den form der driften bedaarde, en den
bedrukter% geest tot die fliRe weemoedigheid fletnde, die
behoefte doet gevoelen, om bet geprangde hart vertrouwelijk in Gods vaderfchoot to ontlasten.
Onder hondetdd voorbeelden van dm gelukkige zielsgefteldheid, met welke de jaarboeken des menfchelijken
geflachts prijken, blinkt , als de zon onder de mindere
flarren, de man nit, wiens fmeltende gezangen nog de
wellust zijn van alle gevoelige harten, gelijk zij eens het
voorwerp der bewondering en liefde, de bron van menigvuldlge vertroosting waren voor Israel's gemeente. D A.
v 1 D is de axndoedijke Dichter ; die bet zuiver rneafcho}'rjk gevoel uitdrukt in zijne liederen , en tilt het hart
fpveekt tot bet huts, de godvruchtige Dichter tevens
wiens klaagtoonen itch niet verheffen tegen den Befchikker van zijn lot, maar veelal eindigen in deze of derge1 ke ontbaezemiagen : Wat buigt g!/ u neder , a myna
ivel! Hoop op Gad ; want Jk zal Hem nog loyen.
Dat is den ook de heerfchende geest en toon des Pfahns ,
van welken deze laatfl:e woorden den flotgalm uitmaken,
en weiks beteekenis en fchoonheden wij thans zouden
t*chten to ontvouwen . Eene en andere algemeene aanmarking , deels den Dichter, deels bet lied zelve en deszelfs opfchrift betreffende, moet intasfchen de befchotwing van den inhond voorafgaan . Zoo wel bij deae voor •
btreidfelen, als bij de verklaring zelve , bedien ik mij dankba4r pant de voorlichting der best-on onder de oude en nieu .
were Uitleggers ; en waar geerl runner mfj volkomen bevredigen kan, namalijk in de lastfle helft van den Pfalm,
Jar nam ik de vrijheid I m ijnen eigenen weg to bewandelen .
lit bob reeds D A V F D genoetnd , als den Dichter van
dit lied, fchoon hetaaive den team dozes aerbiedwaardi .
ger: Zangers niee aan bet voorhoofd d aagt, en geene onwraakhrana getaigBnis der o sid ona hiorvan ten voile
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verzekert . Maar wie is er, die zijne liederen ooit met
aandacht en gevoel gelezen heeft, en met dezelven dezen
nameloozen lierzang in vergelijking brengt , die niet aanBonds aan den gloed en de kleur der uitdrukking den maker herkent, en gereed is to betuigen : ziedaar een lied,
gevloeid uit bet hart en de pen van D A V I D l Deze eenparige overtuiging van meest alle de Uitleggers wordt tot
den hoogstmogelijken trap van waarfchijnlijkheid, aan zew
kerheid grenzende, opgevoerd, wanneer wij den inhoud
dezes gedichts befchouwen , in verband met de ons bekende gefchiedenis van zijn leven . Dan worden we als
met den vinger gewezen op de noodlottige vlugt des Konings voor zijnen ontaarden zoon A B S A L o M ; het 7de en
Mite vers noemt ons ultdrukkelijk de bekende oorden op,
werwaarts de bedrukte Koning de wijk had genomen ;
terwijl van bet begin tot bet einde des Pfalms geene uit
drukking voorkomt, of zij ftemt gereedelijk voor dit gevoelen.
Eene andere aanmerking, voor bet regt verfland en de
waardering des lieds wel niet zoo gewigtig als de eerie ,
op zichzelve echter geenszins van belang ontbloot , is deze . De volgende XLIIIite Pfalm maakt met dezen een onaf.
fcheidbaar geheel uit , 't welk vermoedelijk door een misverfland der affchrijveren is verbroken . Voor deze mee.
tying pleit de gelijkfoortige inhoud , de bijkans woordelijke herhaling zelfs van gelijl a uitdrukkingen in beide de
Pfalmen ; de flotgalm vooral van bet XLIII(te lied komt hier
in aanmerking, want hij is woordelijk dezelfde met twee ver .
zen van dezen Pfalm , ten blijke , dat alles oorfpronkelijk
den lied geweest is. Eindelijk maakt zelfs bet ontbrekeil
van een opfchrift boven den volgenden Pfalm het voor
onze oogen aanfchouwelijk, dat beide oudtijds voor een
doorloopend lied gehouden , en als zoodanig gezongen zijn .
In de derde plaats moeten zich onze aanmerkingen verbreiden over ha opfchrift des Pfalms. Eene onderw yzing
voor den Opperzangmeester , onder de kinderen van Ko
;;rach zoo vertaalt bet onze gewone overzetting. Eene
onderwijzing, liever leerdicht, wordt dit lied genoemd ;
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doch daar er in deszelfs inhoud nicts voorkomt, waarom
hetzelve boven andere van D A V I D's zangen bijzonder
met dezen naam kan worden gekenmerkt , % welk van 's
gelijken bet geval is met de andere Pfalmen , die dezen titel drggen, zoo is de meening zeer aannemelijk, dat de
bewuste naam eene beteeken-is gehad heeft, die voor ons
is verloren gegaan.-ZToor den Opperzangnieester, misfchien voor den beftuurder der gewijde muzijk in bet Heiligdom ; en dan zou dit opfchrift , boven vele der Pfalmen geplaatst, derzelver beftemming aanduiden, om openIijk bij den plegtftatigen eerdienst van j E x o V A gezongen to worden . - De kinderen Korachs , de Korachiten, nit den ftam van L E v I, een afzonderlijk koor vormende order de gewijde zangers in den teinpel, volgens
het Boek der Kron~jken ; deze eerwaardige familie dan, in
bet hoofd van dezen en van nog tiers andere Pfalmen vermeld, trekke in de laatfte plaats onze opmerkzaamheid .
De vraag onder de Uitleggers is , of zij voor de makers to
houden zijn van de liederen, die hunnen naam in den ti •
tel voeren , dan of zij flechts de zangers en fpeellieden waxen, bepaaldelijk beftemd, om deze Pfalmen in bet Heiligdom aan to heffen, of, eindelijk, dat de eer der verzameling van dezelve aan hen door dit opfchrift wordt toegekend . De eerstgenoemde gisfing vervalt aanftonds, althans met opzigt tot den onderhavigen Pfalm , indien wij
op goede gronden beweerd hebben, dat niemand antlers,
dan D A V I D , de Dichter is, Ook de andere opvatting
heeft hare zwarigheden . Wat verhindert ons dan, om
hot gevoelen van onzen jongften grooten Bijbelvertaler to
omhelzen, dat K o RA C H's afilammelingen deze, in dichterlijke waarde uitilekende , liederen in omen bundel hebben bijeenverzameld, en zij aldus, fchoon van verfchillende makers en orderfcheidene tijden herkomftig , met den
naam dezer keurige en fmaakvolle verzamelaars aan hot
voorhoofd prijken ? -- Onder de zangen , aldus door de
Korachiten verzameld, is deze naar orde de eerfte, en van
denzelven mag wel een deel der loffpraak golden , door
eenen anderen beroemdcn Uitlegger (*) op deze liederen
(*~ EICIII30RN.
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in bet gemeen toegepast , „dat zij onder alle de Pfalmen
„ de meeste dichterlijke waarde bezitten , de fchoonfte ele„ gien en prachtigfte oden opleveren ; dat zij rijk zijn in
„ vindin , van fnellen loot), van ruifchenden , dikwijls
„ verhevenen zwier ; kort, rond, vurig , vol van de ver„ hevenite en tevens aandoenlijkfle plaatfen ."
Deze veelbelovende loffpraak lokt natuurlijk ons verlangen wit , on) bet lied zelf van naderbij to befchouwen ,
welks aandoenlijk godvruchtige toon ons reeds van onze
jeugd of zoo bekoorlijk in de ooren klonk en in bet harte drong , dat cene opzettelijke ontleding van hetzel've niet
anders dan welkom zijn kan voor bet Christelijk gemoed,
en regt gefchikt tot aankweeking van hartverheffende en
Godverheerlijkende gevoelens,
Midden op bet tooncel zijner fmarte verplaatst ons de
levendige aandoening des Dichters ; den ganfchen omvang
van zijn Iced doet hij ons op de treffendfte w1jze gevoelen,
in de vier na bet opfcbrift volgende verzen des Pfalms , die
niets dan treurige verflagenheid en diepen weedom der
ziele ademen . Eene ontboezeming vinden wij bier, eerst
van zijn fmachtend verlangen naar bet genot van j E H 0V A's zegenrijke nabijheid in bet Heiligdom , die hij thans
moest derven, naar vs . 2 en 3 ; dan, in bet Ode, eene
teekening der fmarte, bij hem verwekt door de fpotternij
zijner haters ; en cindclijk eene verhoogde mate van aandoening, door de voorflelling van weleer genoten, doch
thaws voor hem verloren vreugde en geluk , naar vs . 5 .
Gelijk een hert naar waterbronnen fchreeuwt , zoo
fchreeuwt 7nbnc ziel tot U, o God! Treffende voorftelling
van hot vurigst en finachtendst verlangen ; heerlijk natuurbeeld, waaruit wij D A V I D , den voedfterzoon der Natuur, den opmerkzamen befchouwer van den Schepper in
zijne fchepfelen , al aanf-onds-herkennen ; een beeld tevens ,
to gepaster , omdat bet ontleend is van bet oord , waarin
hij thans zich onthield, de bergachtige ftreken des Liba-nonrs , vruchtbaar in dergelijk gedierte. De krijfchende
klaagtoonen van bet aamechtig wild, door brandenden dorst
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gefdlterd en vruchteloos naar frisfche waterbronnen hijgende, die toonen, welke in dit woeste oord meermalen
in zijne ooren we6rgalmden , troffen thans to meer zijn
gevoelig hart, omdat verbeeldingskracht hem in dezelve
bet zinnebeeld aanfchouwen deed van zijn eigen reikhal .
zend , maar Heeds onvervuld verlangen naar den God zjns
heils . Dit beeld , zoo wit gekozen en gepast voor zijne omflandigheden, wordt daarom door den Dichter, volgens de vertaling van V A N D E R P A L M, die ik Reeds
ten grondflag leg, aldus voortgezet : Mine ziel dorstnaar
God, naar God den levenden! LPanneer zal ik ingaaaa,
en verfckffnen voor Gods aangezigt I to weten , in de gewijde plaats, waar zich de arke des verbonds . bet teeken
van Gods tegenwoordigheid , beyond , en waar men dus
gezegd werd to verfchijnen voor Gods aangezigt .
Te levendiger - ontbrandde dit verlangen naar j E H ov A's heerlijke tegenwoordigheid in D A V ID's harte , omdat hij tergende fpottaal moest hooren van vijanden : „Uw
God heeft u verlaten ; Hij, dien gij meendet uw helper
to zijn, laat u over aan al bet afgrijfelijke van uw lot ."
pit drul :t hij u it .i n deze bezielde taal des harten : Mjne
tranen z~n m jne jpjze dag en nacht , als men tot m%j
zegt dag aan dog : waar is uw God? Hier denke men
aan de honende vervloeking van eenen s i ni E i , en flelle
zieh den indruk voor, dien de verguizing van zulke onverlaten verwekken moest op bet hart van den voortvlugtigen Koning en vader ; van hem, die , eens geeerd als de
gezalfde en gunstgenoot des Heeren , de roem en wellust
zijner natie was , de geliefde der liederen vane Israel.
De herinnering aan dit voormalig geluk , vooral aan de
godsdienflige vreugde, die hij fmaken mogt in het midden
zijns yolks, geeft nieuw voedfel aan z1jne fmarte : Xs ik
rlaaraan gedenke, dan Jlort ik m jne ziel uit in mij , dan
fmelt nujn hart in mij weg, hoe ik daar been ging in digten drom, Jlatiglijk met hen henentrad naar het huffs van
God, met cene jlem des gejuichs en des lofgezangs, onder
de feestvierende menigte . Die godsdienflige vreugde was
nu zijn deel niet meer, en hem bleef van dat Iieil niets
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meet overig , dan de herinnering als vo am' d*aottt 14
hot ontwaken . Deze herianering was waarlijk gefohikt,
om bet gemoed van eenen D A V a D , reeds door die carat
ontboezemde gedachten zoo diep ge(chokt , geheeLter near
to flaan ; maar - bet was deze zelfde herinnering, welke,
onder bet liefderijk beftel van God, die onze gedacbten
leidt, juist aan leading moest geven, flat 's Konkngs hart
uit zijne diepe droefheid opgebeurd etc voor de bUjdfchap
der hoop en des vertrouwens wefnr geopend weed . Dw
fehiet hem bij de voorftelling van bet Godverheer iikend
hIgezang , dat hij weleer mogt aanheffen to midden van
{sraeJ's gemeente , in flatigen optogt near bet lileiligdom ,
- daar fchiet hem ijliitgs bet denkbeeld voor den geest t
„ Die grisote en getrouwe God, weleer door mij verheerlijltt op den berg zijner heiligheid , zoo menigmaal mljtl
redder in den good, zal weder opikaan mij ter hulpe, en
94 Voeren naar do heilige plaats zyner woning ;" en nuis
bet een ftcoont van vertrouwen ademende woorden , welke
dit hooge , ziehrerheffende deakbeeld does vloeijen van zijne lippen en uitth rtes in zijne zangen : Chat buigt g/
rs neder , o . m#ne ziel I en hoe tilt g f zoo gansch onruslti,'
in mij ? Hoop op God ; want ii zal Hem nog kveu, als
de voikomene verlosh'ng mjns aangezigts en min God . En
deze Loon des vertrouwiens ; der hervatte hope op God
is, mijns inziena, in bet overige gedeelte des Beds in
bijkans iedere uitdrukking zigtbaar ; en ik ale dus in dese
laatfte verzen den invloed der gedachts, in bet 6de vers
uitgedrukt , alomme doordralen , in treffende tegenftelling
met bet eerfte gedeeke des Pfalms, dat nets dan de weenuaedigheld van een' temetrgebogen geese ademde. Het
zij mij vergund , in dezen van al de Uitleggeri , die ik
heb kunuen raadplegeu, befcheidenlijk of to wijken, en
den geest en zin deter woorden , zoo als die mij de waarfehijnlijkfte voorkomt, kortelgk op to geven.
Is bet niet eene bijzondere gewaarwording, die ons
doordringt , telkens als wij deze woorden lezen of hooren
That buigt gzj u ncder , o mijne ziel ! en zzft onrustig in
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v ji P Hoop op God ; want ik zal Hem nog lave yoor A
verlosfingen z jns aangezigts P Hecht ons gevoel niet bet ze-

gel aan het gezegde van eenen grooten Uitlegger (*),
• dat dit vers van eene fehoone en gelukkige uitdrukking
„ is ; dat weemoed en vertrouwen in hetze}ve om den
• voorrang fchijnen to flrijden, en dat hot waardig was,
• driemaal gezongen to worden'? Maar niet ieder kent
of herinnert zich do aanmerking van taalkundige Uitleggers , dat bet clot van dit vers door eene kleine foot der
affchrijvers verminkt is in bet Hebreeuwsch , en door. eene
geringe verandering van dEne letter in den grondtekst aldus behoort vertaald to worden : want i t zal Hcm tog
loran, als de verlosfing mijns aangezlgts en mijn God ;
waarbij dan de eerfle woorden van hot 7de vers bij dit
6de gevoegd worden . De gegrondbeid dozer aanmerking
valt elken aandachtigen, die bet oorfpronke}ijke niet beoardeelen kan, uit onze gewona vertaling ze}fs, terfoad
in het oog ; wanneer wij, namelijk, bet laatf}e vets de .
zes Pfalms en bet laatfle van den volgenden XLIIIften Inzien , welke niet dan woordelijke hezbalingen zijn van dit
vets , 't walk dus blijkbaar uit dezelve behoort herfteld
to worden. That buigf g#r u neder, o mifne ziel ! en z jt
zoo anrustig in mf/? Eene heerlgke fpraakwending tot
zi* ziel , waardoor de Richter zichzelven als beriapt,
zichzelven opbeurt uit de diepe moedeloosheid en onrus+
tjge gejaagdheid des geuioeds , van welke de vorige regelen zijns lieds getuigenis droegen . , Hoe kunt gij toch
zoo ter netrgebogen zijn, en u laten fehokken door kwellende onrust ? Bedaar , mijn geuioed ! Hoop op then God,
die dikwijls u verloste ! Mag ik Hem thans niet aanhidden in bet Heiligdom , ik zal Hem tocb nog eens zeker
aldaar loven ; mij dunkt, ik zie mij reeds onder de log .
zangen der feestvierende menigte Hem verheerliken,
Iiem danken , als mijne volkamene verlosfing en mijn
Gad."
Die heerlijke gedachte maakt nu eene geheele omwending in den flaat zijns gemoeds ; de hoop op God blinkt,
(') VAN DER PALM .

VAN PSALM

XLII.

sot

*is can beldere lichtflraal, door de nevelen heen, die zijrzen geest bedekten, en hezielt uu geheel het overig gedeeite van ziu gevoeivol lied . In de twee volgende verzen, nameljk, geeft hij eene aandoenlijke teekening van
bet oord, dat hem ter fehuilplaats dienen moest, en van
ziie diepe treurigheid daarover ; maar hieronder rigt hij
zich door de gedachte aan God weder op ; welke gedach.
te, mijns inziens , in hare voile kracht en gloed zich
openbaart vs . 9 . Doch hierover firaks nader . -- Hoo.
yen wij den Dichter zelven . Ja I zegt hij, met terugflag
op bet vorige vers, ja! mjne ziel buigt zich neder ;
d'aarorn gedenk ik aan U van uit het land der ?ordaan,
zit Ilermon, uit het klein gcbergte, waar de eene zee de
andere taeroept bIj bet geltdid uwer watervallen : alle uwe
baron en uwe golven zijn over rnf geflroomd!
Hier zien wij de wijkplaats van den ongelukkigen Ko .
AWg en vader omfchreven, die zich met weinige getrou.
wen in alien fpoed begeven had naar daze uiterfle gren.
zen van Ka,raan. Naderhand heeft hij zijne hefrmagt verb
zameld bij Mahanaim, en op A B S A L 0 M gezegevievd .
Nu, in de eerfbe dagen der vlugt , beyond hij zich nog
in de woeste oorden van den 4resiliba wn, uit weak geN
bergte de Jordaan-flroom ontfpringt, waarom hij dit
oord noemt het land der ,7ordaan. De hoogfle fplrs
van het gebergte heet Hermon , of, daar er meer zijzt
dan ersne, in het meervoud Ilermonirn . Voorts fchijnen
hiernevens nog eenige heuvelen of lagere bergtoppen ge .
legen to hebben, door den Dichter beflempeld met den
naam van het klein gebergte. -- Dit oord nu levert, vol .
gens de verhalen van reizigers, verbazende en in htmne
rtzwe woestheid majestueuze natuurtooneelen op , en
fchilderachtig is vporwaar de teekening , die ons D A v iD
bier van dezelve ophangt, en tevens van den indruk,
lien deze tooneelen op zijne verbeelding en zijn hart uit .
oefenden. Stellen we ons voor den geest een trotsch ge_
vearte van bergen , de eene als op den anderen geflapeld,
wier vele en hooge fpitfen zich boven luclic en woken
verheffen . Daar flroomt, to midden van deze huivering .

102 TAA•L KUNDIGE IN AESTHETI=GUE BESCHOUWING

wekkende rotsklompen, de gefmolten fbeeuw met ova
vervaarlijk geklater naar beneden , en vormt in harem loop
longs fleilten en fpitfen de heerlijkfte watervallen, welkei
bruifend gedaver nog vermeerderd words door ontzaggee
lijke fteenbrokken , die --bet water in deszelfs fnelle vaart
van de bergen fcheurt, en in den afgrond doet nederploffen . Hier en elders vormt dit water in de bergvlaktett
ganfche meiren ; en dit rusteloos oproer in do natuur,
vereenigd met den itouren aanblik der bergen , brengt do
ziel in eerie ftemming, die naauwelijks door woorden kan
uitgedrukt warden . Zulk eenen invloed had het ap do
ziel van D A v z n. Htj zegt er van, in de ontroering en
opgetogenheid zijner verbeeldingskracht t De cene afgrond,
of de eene zee roept de andere toe bi/ het geluid uwer watervallen, o God! 411e uwe baren en awe golven z f e
over my ge/lroomd!

Men heeft wel eens gazegd , dat D A T I D's ziel geheal
en bijkans uitfluitend moor hat aandoenltjke en teedere
geltemd was, en minder feheen bewagen to worden door
al wat flout is en verheven in het mjk der gedachten of
in de Werken der fchepping. Maar kan men dit zeggen,
als men vooral deze dichtregelen met, aandacbt en gevoel
gelezan heeft? Is dan de gedachte niet meet aannemei-ker, dat D A v I D daarom de fnaar van bet teedere en aandoenlijke het meest aanflaat in zijn Ilederen , omdat de
lotgevallen zijns levees hem van zelf tot die gemoedsflemming leidden, en dat hij wel degelijk oak het flatig
verhevene en majestueuze bereiken kan, 't welk w1j bewonderen in de heerlijkfte plaatfen van het Bock j o s en
3I, Z A J A? De omftandigheden moesten hem flechts, gelijk bier, daartoe aanleiding geven . Ziet en bewondert
met mij die hooge opgewondenheid der verbeeldingskracht, dat verheven natuurgevoel, in die ftoute voorw
flelling doorftralende, die de zee'en en watervallen bezielt, en hun gedruisch tot eene ontzagbare roepftem
verheft ! En wat roept deze ftem ? Dit : all, uwe baren en
golven, o Heer! zijn over mij geflroomd . 's Dichters ramppen en onheilen zijn dus baron en golven Gods, die hem
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bedelven, even als daar gincis bet kl *fend water over,
berg en dal henenbruist !
En nu , onder deze antroerende ewaarwordingen ,
door de hem omringende natuur telkens gevoed en verlevendigd, onder die woede der elementen en die onrust
zijner ziele, fterkte hem de gedachte aari God, de hoop
op Hem, naar bet vorige vers in z1jn hart van nieuwa
opgewekt . „ Omdat mijne ziel in mg is ne6rgebogen,
daarom gedenk ik am U van nit dit wt este, vreesfehjko
land , waar alles mij mijn ongeluk herinnert ." En hoe
gedacht D A V I D bier aan zijnen God 7 Op eene wijze,
die, dunkt mij , allertrefl'endst words uitgedrukt vs. 9.
Had hij zoo aanflonds een fchrikbareud tafereel opgehangen van zijnen rampfpoed, heerlijk fleekt daarblj of
de voorftelling van Goddelijke redding, die onverwaeht
hem kan to beurt vallen . De Fleer .aril des daags z fni
guest gebieden, en des naehts zal zx
x lied bij mrj zij&
,, Plotfelijk zai zijne gunstrljke help tee verlosfng op
dagen : al had ik ook in den nacht mijn legcr nog be .
vochtigd met niijne tranen, dun welt or miafch
roes
den volgenden nacht ten lied in mij op, omdat Ho des
daags redding befchikte ." Een lied dot veriosfing, evenwel , kan D A V I D in zijnen tegenwoordigen toeilaand zith
naauwelijks denken . Deze gedachte is hew thane to hoog
en to heerlijk . Daarom fchijnt hij er aanftonds novels to
voegen : een gebed tot den God mans lewu. „ A sat
niijne hoop op God uitdrukken, door Hem hart-W& to
bidden om hulp en herltel ."
Zoo ftraalde dan , volgens onze wijze van lien , In
bijkans iedere uitdrukking , die wij tot hiertoe , van bet
6de vers af, befchouwden, de omkeering door , welke
de hervatte hoop op God in D A V I D's gemoed deed geboren worden . Daarvan ftrekt ook deze verheffng zijns
harten tot bet gebed ten bewijze ; want in bet eerfte ge .
deelte des Pfaims fcheen hetzelve voor die vertrouwelijke
uitftorting in Gods vaderfchoot log onvatbaar . Nu , daarcntegen, vat hij mood en hoop om to bidden, ja ftort
op een' teederen toon , die hem gelicel eigen is, en van
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zljnen gemeenzamen omgang met God getuigenis draagt,
zijn hart aldus voor Hem uit : Ik gal zeggen tot God .
vdjn rotsfeen, waarom vergeet Gij mij ; waarom go ik
in 't zwart van wege des vijands onderdrukking ? Hij
durft den Heer nu weer met den geliefden naam van rots.
fleen noemen, op wien zijn vertrouwen onwrikbaar is
gevestigd . Neen ! deze God kan noch zal hem vergeten ! Dat gaan in bet zwart, in rouwgewaad, fchijnt
to doelen op de donkere kleur van den hairen zak, waar •
mede de Oosterling, in dagen van rampfpoed en droefe .
nis , zich omkleedde .
De ter loops vermelde onderdrukking des vijands perst
nog eenmaal eene bittere klagte nit 's Dichters boezem ;
maar dezelve verfchijht nu in een ander licht , dan de
klaagtoonen in bet begin van den Pfalm, en bet is eene
vertrouwelijke klagte tot Gad . Met een' doodjleek in mij.
1te beenderen, of , naar onze w jze van fpreken, met een'
dolkfteek in mijn hart, honen mij mijnzee venrvolgers, als zif
tot tnij roggen, dag aan dag : waar is uw God? Maar
ook deze nevel van zwaarmoedigheid words opgeklaard ,
en moat ganfchelijk wijken voor die Une groote gedach.
te, die van bet 6de vers of in al zijne uitdrukkingen
heerschte : Yestig, o mine ziell uwe hoop op God . Treffend , voorwaar, is bier aan bet flot die letterlijke herha .
ling der woorden, waardoor zich de Dichter in bet eerst
had gefterkt en bemoedigd! Zij doen ons zien de verheffing der fmarte, uitgedrukt in bet vorige vers , waartegen
hij zich niet anders , dan door deze bemoedigende dichtregelen, wist to wapenen ; zij doen ons echter to gelijk
opmerken , dat hg nu ganfchelijk gefterkt was in zijnen
God, en geene zwaarmoedige voorftelling sneer kon opriizen in zijn gemoed , of zij werd aanftonds ter netrgeveld
door dat alles overwinnende en bet hart boven de weArbarftigheid van bet lot verheffende denkbeeld : Hoop op
God, o mijne ziel! want ik zal Here nog loveu .
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at Maria Magdalena, bet graf van Jezus ledig vinden+
de , bij uitnemendheid bedroefd is geweest, is door al de
Schriftuitleggers opgemerkt . In deze hare gemoedsaail .
doening meent men dan ook de reden to kunnen vinden,
om welke zij op haar antwoord aan hen, die haar zoo
vriendeHjk gevraagd hadden, waarorn zr,// weende, gem
wederantwoord hebbe afgewacht. Men verbeeldt zich namelijk, dat zij , even gelijk bitter bedroefden nooit fl :iiilean, maar zich been en weder wenden, of ook dat zij
cenig geruaht achter zich vernemende, zich hebbe omge .
keerd, en den perfoon, die haar nu aanfprak, regtfl :reeks
naar bet lijk van haren Heer gevraagd.
Hoe algemeen deze verklaring aangenomen, en ook zeer
aannemelijk zij , kan bet gedrag van Maria in dezen echter
op eene andere , niet minder aannemelijke, wijze worden
uitgelegd .
De gedachte, op welke ik bij bet lezen van dit gedeelte der H. Schrift ben gekomen , wil ik kortelijk mededeelen .
Vreemd is bet mij altijd toegefchenen, dat Maria Magdalena, eene befchaafde vrouw, geen nader onderrigt op
haar gegeven antwoord aan de twee, in bet wit gekleede,
mannen, hetzij zij deze al of niet voor Engelen herketad
hebbe, op derzelver vriendelijke toefpraak, verlangdheeft .
Aan onbeleefdheid valt hier niet to denken ; en bet uit
de verwarring barer aandoeningen of to leiden , bevalt mij
ook niet, zoo als ik reeds to kennen heb gegeven . Wat dan?
Mijns bedunkens houdt alle bevreemding op , wanneer
men zich bet geval aldus voorilelt
De Engelen zitten in de graffpelonk ; de reden van Maria's droefheld (vs . 1 3b.) vernomen hebbende, i}aan zij,
of een hunner, op, en wijzen haar, met verwonderd opbalen der fchouders, en door bet uitfleken der hand, naar
een voorwerp , dat achter haar is ; als wilden zij zeggen ,
dat degeen, lien zij zocht , dtir was .
Men verbeelde zich hicrbij een graf der Oosterlingen ,
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in eene rots uitgehouwen , en voor welks opening een
groote fleen werd geplaatst. (M A T T H. XXVII: 60 .) Deze fteen afgewenteld zijnde, kon men uit zulk een graf
de voorwerpen buiten hetzelve gemakkelijk zien en onderfcheiden ; offchoon men, buiten hetzelve zijnde, blijkens
vs . z9., bukken moest , om een ligk, in de nis liggende ,
to zien.
Maria op deze aanwijzing der Engelen zich achterwaarts
keerende y is bet natuurlijk to begrijpen, dat zij zoodanig
vragend wederantwoord op de vraag, haarvs . 15' gedaan,
gegeven heeft. Zij zegs niet, waarom zij weende, en wien
zij zooht. De man, naar wien zij gewezen was, moest
zlj denken, wist dir zeker . En alzoo verftaat men best
haar verzoek : Hurl indien gsj hem hebt weggedragen,
zeg mij , waar gpj hem gelegd hebt, en ik zal hem weg .
i emen.
Osfende,

21

Jan . 1326.

WAARNEMING VAN ERIC WANSTALTIG

Door

M° . p I N G E 1n A N S,

GEBOREN KIND .

Med. Doct, to Kleef.

€ffchoon de natuur in de vorming barer fchepfelen onderworpen is aan de haar eenmaal opgelegde wetten, en
dezelve in bet algemeen gehoorzaamt ; zoo ziet men toch
dikwerf, dat zij zich aan afwijkingen fchuldig maakt ,
waardoor misvormingen, ja wanfchepfels, ook onder bet
menfchelijk geflacht , ontflaan , die, zoo zij konden blijven leven , tot last van zichzelven en de maatfchappij
zouden verflrekken . De volgende zonderlinge waarneming
is daarvan wederom een fprekend bewijs .
Den 12 Januarij 1 . 1 . verloste alhier eene vrouw van
a7 jaren, zeer natuurlijk en voorfpoedig, van haar eerfle
kind, zijnde een meisje . Al aanilonds bemerkte men eene
ongewone gedaante en wankleurige zwelling van den
buik des pas geboren kinds , welke de aanwezigen bewoog mij to doen roepen .
Ik vond eene verbazend groote zwelling, of liever op-
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gevulden zak, die als uit den bulk voortkwam, eene algemeene buikbreuk vormde, en alleen door bet peritoneum gemaakt was ; dewijl de integumenta communia beneYens de musculi abdomigales ontbraken, begintlende om •
trem Ill duim beneden bet cartilage enfiformis en eindi.
gende even boven de fynchondrofis osf um pubis , hangende door hare zwaarte over de genitalia, en kunnende
men dtze weeke zwelling van daar eenigermate opligten .
De fdniculus umbUicalis, die zeer uitgezet was en de
gedaante had van een met vocht opgevulden darm, bevond zich niet in bet midden, maar aan de onierfle ifdeeling van dezen zak, die toen, even na de geboorte,
zeer doorfchijbend was, zoodanig, dat men in bet middel-fle deel des gezwels naar de linker zijde, omtrent eene
groote handbreedfe boven de funiculus umbifcalis, twee
omwindingen der darmen diiidelijk kon zien . De geheele
zwelling was wankleurig, bet onderfte deel groenachtig
geel, en hare gedaante geleek naar de galblaas van eert
rend . De lengtt van dezen zak, van boven of tot aan
deszelfs onderile einde , bedroeg zo, duim, en de breedte, van de eene naar de andere zijde, 8" duim, Rfjnlsndfche maat. Voor bet overige was dit kind welgemaakt, zag er welvarend uit, en alle andere uiterlijkee
deelen waren weigeffeld . Ik beval, bet los in to bakeren,
en de zwelling tegen alle drukking to beveiligen .
Den volgenden dag bezocht ik, met den Kreitsphyfi.
cus Dr . V 0 N V E L Z E N en den Kreitschirurgus X A llO t rt, welke Heeren ik daartoe genoodigd had, andermaal dit wanftaltig kind . 1k vond bet zeer vermagerd ;
de zwelling was minder doorfchijnend, misfchien omdat
de oppervlakte drooger was geworden ; bet had in 24.
wren tweemaal afgang gehad, goed geurineerd, en naw
fuikerwater met melk . Het was duidelijk to befpeuren,
dat dit fehepfel niet Lang leven zoude, en wij namen
voor, hetzelve na den dood naauwkeurig to onderzoeken . In de laatfle 12 uren vloeide er in menigte eene
fkjuiige ftoffe nit de navelftreng, veel gelijkende naar
het liquor amnii . In lien tijd nam bet van oogenblik tot
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oogenblik merkbaar af, en fcheen als to verdorren ; en ;
nadat hot 6o uren geleefd bad, flierf hetzelve .
Na den dood vonden wij de lengte des kinds 0 duim
R . m. •te bedragen, en de geheele zwaarte flecht 5j
pond gemeen gewigts . Men moet vastflellen , dat hetzelve bij de geboorte zwaarder was , en in den korten tiid ,
dat bet ex utero leefde, verbazend afnam : want bij de
geboorte was bet zeer gevuld , en werd telkens mager .
der en kleiner .
Bij bet onderzoek , dat niet vtoeger dan i3 etmaal na
den dood konde gefchieden, vonden. wij de gedaante van
den zak veel platter en eenigzins zamengevallen door bet
verlies van vocht uit de navelfireng en uit eene en ande.
r e kleine opening in den zak zelv', waardoor hot telkens
uitfijpelde . Hot peritoneum van boven tot onder geopend
zijnde, vonden wij aan deszelfs binnenfle oppervlakte een
vrij vast musculeus weeffel , nit onderfcheidene vezelen
zamengefleld, en daarmede, gelijk aan de ingewanden in.
deze holte befloten, zeer vast vereenigd . Dat dit weef.,
fel in de plaats van bet omentum , waarvan wij anders
geen fpoor vonden , door de natuur was gevormd I kwant
ons zeer waarfchijnlijk voor . Intusfchen vonden wij eene
aanzienlijke hoeveelheid flinkende ichor, die wij opruimden . Hoe zeer de lever bij vruchten en pas geborenen
naar evenredigheid veel grooter is dan bij volwasfenen i
zoo vonden wij toch dit ingewand van zulk eene buiten .
gewone grootte, dat hetzelve de ruimte van meer dan
twee derde gedeelten van den zak, het geheele bovenfle
en regter zijdelijke deel van denzelven, innam, en dus
ruim een derde had der grootte van bet kind, en van
eene vaste fubtlantie, dat het bij de doorfnijding meer
near een fpierachtig deel, dan near een zacht vaataphtig
ingewand geleek , bevattende veel zwart gekleurd bloed
in zich ; de achterfle en onderfle leverkwab in 't bijzonder was on ;emeen dik en breed, en de vefica fellis naaac
evenredigheid zeer klein . De intestina hadden flechts twee
zwakke omwindingen, en waren, even gelijk de maag,
voor hot meerderdeel door de uitgebreidheid van de lever
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Zij hadden hunne natudrlijke kleur niet, maar
veeleer bet aanzien van geinaeereerde musculeuze, data
fuel van membraneuze deelen . Her ganfehe darmkanaal
was korter dan her beho©rdei De milt en hat pancreas
waren natuurlijk gefteld .
Alle de ingewanden van den bttik hadden em verkeer4
de plaatfing ondergaan, en waren to zamen en onder e13
kander near aile zijden seer vast vereenigd .
De borst fenden aan hare bails hooger dan natuurlijk #
maar de ingewanden, in deze holte befoten, *aten ge+
Bond . De longen fehenen war to hoog gekleurd, en bet
zeer teeder pericardium vonden wij door cen vast iliezig
verlengfel son her diaphragm tamelijk vastm vereenigd . Dd
vena cave was buitengewoon groot en dik ; dv regter hol+
to van her hart gevuld met eta donker await blood , en
de linker geheel ledij,
Men behoeft bier niet lahg Mar de oOr skeh to goe
ken, waatom dit kind van bet oogenblik t}jmer geboorta
no ze r afnam , en niet langet dan test urn Ieefde.
floe ken bier, bij sulk eene Iterke vast ech.ibg dot in.
gewanden, en bij zulk eeu to kdrt darmkasaal, de mdhg
peristalticus - hoe ; bij sulk eene uitgebreidbeid en ontaarddb.g der lever, de menging van her bleed an ck if.
fcheiding der gal naar behooren plants heliben # Wit is
bier van de chylificatle, asfimilatie, anin*lifatie en nutritie, bij zulk eats 4oorwerp, en wat eindeljk vast den om .
loop des bloeds I by sulk eene desorganWatie i en ttkbra.
mate wijdte der vena cava, en der vastheebtlng des pericardiutna aan her diaphragma , waardoor bet ban in deszelff
beweging moest belemm erd zijn, to denken .?- Iederottrr
leed- , natuur- en ziektekundige kan hot refulttat geinaks
kelijk opmakens
Dat de nifus formativus j in dit voorwerp , cent; zepr
verkeerde rigting genomen heeft, li ijdt geen twijfel ; maar
Let is toch niet minder duidelijk, dat de natuur in hire
werkingen zich gclijk blijh . In her onderhavig voorwerp
fcheen zij innerlijk datgene to hebben willen daarltellen ,
waarin zij uiterlijk belemmerd werd . De uiterlijke bckleeda
NSNGIL W . 1826. NO . 1.

bedekt .
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felen en de fpierdn van den buik ontlrraken ; en dit oaf
ulcer aan de eerie zhjde gelegenheid, dat , bet peritoneum
afteen niet tterk gettotg zljnde, ~om de partes eontentm m
evenWigt to houden, de ingewanden met het bulk-lien
naar buiten moesten uitpuilen , en eene algemeene built .
break vormen . En evenwel fcheen zij $satin to hebben
wflen vdorzien, door aan de i'ttwendige oppervlakte van
bet buikvlies een vrtl ierk tpierachtig weeffel to forme'aen, om het'zdlve meerderekradht'b1 to zetten ; hoewel
to geffjken tljc!e , - Met van de gewone plaats ate.
raejken -- door eefe to ,route vastheid van weeffel en
uitgehreidheid van Wgchaam , de lever , zoo wel als de
darmen,-misbo1mde . littgeen dus de itatuur in bet een*
geval en off` tie regte'plaats triet ken , Wrochtte tl op eerie
andete, wa%ar iij gees' kenenfi"and fdheen to onltmoeten ,
en, van hare gewone wetten afwijke'nde, bleef zich tocb
in have +votbitracht geXJk .

4

SMIGR WWRWAYNbEN OMTRE14T 4&'r BESTAAN DIA
MINK JORAMA .

dh l3eoordeeling van bet werk van 1 . A. L L 0 IL Z 1(•
den
T .9 , dt Pnwfen oh tgde fke l'rfkn en Opper
tier f rk befchouwd, waarvan eene vertaling to franker
in rgt4 it vitgekomen, geeft de Recenfent in dit geaebt
Maandweik (tie Baekbefoh. No . 1) zfjne verwondering to
kennel ever hergetn L L o R E N 'r z , t. a . p . bl . 3 05-3 ,1 6 ,
to boek ibrit onttrent de Partfln j 0 H A N 'N A , Welker am.
weaen de Stellar Bier -recenfie vooro'ndetalt, dat eene
valftvekt bewekene fabel is , tvaaraan thaws niemand meer
eenig geloof hechten zal . Tot Raving vats dit gevotlen,
vetwijst men den Lezer naar v E N E n& A en aalderen .
Met is mijn oogmerk niet, om 'bet verhaal van L L o.
E
R N T E omtrent deze beruchte zaak in al degzeifs Upon.
derheden to verdedigen , noch ook bm in bet ftrijdperk to
treden over een weinig behagelijk onderwerp . Doch, bij
het nazien mljner aanteekeningen, vend ik daarin bet een
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en ander, dat, als mindet algemeen bekend, mi0chien
van eenig belang kan zljt , to al httgeen hierover reeds
gefchreven en getwist i5, en waaruir althans blljken zal,
dat er nog geene genoegzame reden is, om bet bean v*n
eene Patron geitetlenal re ontkennen ; tetwlp men, met
tI o s H E i M en s t; n l d t: x H, de zeak , op bet hoogst
genomen , voor onbellist mag hottden.
De Heer L n o it r; r; t it voigt bijna gthftl het verhaal
to de beavl~voeringvan F. A P A $ x it IM , vast wfent wrerlt,
de Papa foemina inter Leone4 W' el Bem &tsn s 111,
eene welgefchrevene Fra 7 cgs veitathig ddor j A Q U z ;3
#.ENFFANT en A . DES VIGNOL#S lb I7gb be2orgd
Is . In dit werk heeft men reeds vblkotbo bewezen , dat,
lang vtidr de lief ,rmatle , deze gebeuftehif algemeen ge .
loofd, en toen door geen Schrijver dpzettellk wederlegd
Is. Dobr geheel t2rtpa , elf 5V6 fbau50ijk fil ?taise , was
dezelve verfpreid en bt het vdlk aangenbtnen . Nu is bet
opmerkelijk , d'at , bijaidien haft ganktre verhaal cen verzonnen fprookje Is, theft gtensa+aarf1C41tjt113jken grand "or
tieszelfs eerst ontfaati k*1 opgeven. Men ig bMten ttaae
aan to wijzen, hoe zdlk eene aanltootefjke en, naar het
toenmalig voltsbegrip , (ddslasterlljke gefthfedenis Ooft
heeft kunnen verdicht worden , zonder fret hevjgst misnoegen bij Kerkvergaderingen en Mrkoverften re verwek.
ken . De geringfte afwijking van de Kerkteer werd met
tijdeiijke en etuwige 1'fraffen bedrelgd . G'eeii banvloek,
daarcntegen, trof ooit hen, die, v&dr de Hervorming,
flit gruwelttuk geloofdett eii verfpreidden . Wat meer is,
men rigtte ftendbeelden op rer vereeuwigtng van hetzel.
ve ; men fprak van hetzelve openlijk in Kefkyergadexin •
gen en ten aanhoore tan de Pausfen , solider dat eenig
bpenbaar teekeli van of keuring daatop volgde, JOAN?q E s o f it s o N, Kanfelier van de Hctogefthool to Pdrffr;
zegt uitdrukkell'k, in eene Leerrede, in 1444 uitgefproken to Turascort, in tegenwoordigheid van den Pans sly
N E D I C T U S X111 : „ dat de Kent bedrogen geweest is ;
j~ teen sly, gedurehde eeh' langen to- i eefe Vrdhw nit
o g
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,, Paus vereerd heeft (*)." De Kerkvergadering van Kon.
ftanz heeft een dergelijk gezegde geduldig aangehoord,
toen j O H A N N E S H u. s s zich op de regering der Paufin
beriep, ten einde to bewijzen, dat de Kardinalen in hunne kerkelijke bijeenkomften dikwerf aan bedrog en zonde
onderhevig waren (t). Terwiji men hevig tegen hem
uitvoer, wegens ftellingen of bewoordingen van eenen veel
minder bedenlcelijken aard , liet men hem deze een en andermaal uitfpreken, en zij wend onder de punten van betchuldiging niet opgenomen .
Hetgeen m~ over bet flandbeeld van j o 1; A N N A to
Siena is voorgekotuen , is mede zeer opmerkelijk . De
Toskaanfche ftad Siena mogt acht Pausfen onder hare
burgers tellen . Die eer werd haar hoog aangerekend ; en
gedeeltelijk ter vereeuwiging daarvan had men in de prachtige Hoofdkerk de flandbeelden geplaatst van de ,,Pausfen
en anti- Pausfen , beginnende met den H . P E T R U S en
eindigende met H A D R I ANUS IV . Deze beelden , 170
in getal, waren aldaar opgerigt in bet jaar 1400 (4) . Onder dezelve trok dat der Paufin j o 11 A N N A langen tijd
aller oogen tot zich . Zij bleef in bet ougefteord bezit
van haven rang tot in bet begin der XVIIde eeuw , onder
de regering van Paus c L E M E N s VIII : toen eerst , en
wet in bet jaar i6oo , werd de naam van j o H ANN A ,
waarmede bet ftandbeeld prijkte , in dien van Paus z AC H A R I A S veranderd , en de vrouwelijke trekken onkenbaar gemaakt , ten einde een manpelijk gelaat to doen uitkomen . In. dien ftaat zag de beroemde j . I, A U N o Y het.
zelve nog in 1634 (§), Weidra, echter, oordeelde men

(") Men vindt de woorden van G E R S O N aangehaald bij
LENFANT en D'ES VIGNOLIS, t. S . p. T . 1 . P . 172,
C a its oN wordt bij fommige Roomfche Sebrijvers genoemd

Scriptor Christianisftmus.
(f) LEN F A N T , HiJloire du Concile de Pife, T. It . p.
238- 244(1) M O N T F A U C O N, Diarlum Italicum , p. 348(4) M A B ILL o N , Iter Italicum , T. 1 . p. 157, en Y. a o .
L o M I A a , Recueil de particularitds, in Opuscul. , 1ltraj . 1669.
p. 13s.
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ook dezen tnaatregel ongenoegzaam , om de ergernis ge .
beef uit to wisfchen . Althans A N T . P A G I U S verhaalt,
dat hij , in 1677 , WO ziju verblijf to Ssenna , to vergeefs
naar dit beeld zocht . Eon der oudtle Kancniken von de
Hoo£dkerlt wees hem, met wel ,geheimzinnigheid, de plats
aan , alwaar do befaamde beeldtenis ge&aau had , die ten
tijde van A L E X A N D E R VII geheelenal getloopt en tot
gruis verbrijzeld was (*) .
Oak to Rome hidden niet alleen bet yolk, maar ook de
eerite beanmbten van bet Paufelijk Hof , deze gefchiedanis
voor waar, of darfden dezelve althans niet openlijk te .
genfpreken. Hierop doelt de bekende u . P L A T I N A,
Boekbewaarder van bet Vatikaan , in zijn werk de vita et
v oribus Pontifacum, opgedragen aan Paus S I X T u s IV,
zijnen weldoener en beti:hermer (j-) . In hetzelve komt
j o II A N N A voor als de io6de Paus : hare levensgefchie.
denis wordt vrlj uitvoerig gefchetst . Het fcheen hem,
zegt hij, ongedaden, dit verhaai over to faan, ne obfii.
hate nimium a pertinaciter omifrsfe videar,que fore omvsees a.Prtnat
erremus etiaim nos hac in re cum vulgo,
quum appareat ea, quez dixi ex his esfe, qu~e fieri posfg

Dezelfde Schrijver wil dearbij niet ontkenrren, dat, bij den optogt derPausfen naar deLateraanfche
Hoofdkerk ,, men met opzet van den regten vreg afweek,
ten einde de plies niet voorbij -ie gaan, alwaar dit ergerr
ilik feir voorviel . De gewnonte , om daze beruchte ftraat
zorgvuldig to vermijden, had voorheen kracht On wet bb
bet Pautelljk Iiof. Dit wordt onder anderen bevestiga
door hetgeen men leest bij B U R C A R D US, Ceremonienloester van de Kapel der Pausfen, van s i x T u s IV tqt
j U L I u s II . In bet dagverhaal van then , naar bet fchijnr,
aanzienHjken Ambtenaar, hetwelk in Handfchr* bewaard
wordt op de Koninkl}jke Bibliotheek to Far js, teekent
ereduntur (k) .

( ) PA

G I, Critioa In annales Baronil, T. III . p . 625.
(}) De eertle uitgave verfobeen in 1479 . Opmerkelijk is
bet, dat P L A T I w A dit werk fchreef op last van den Pans :
,xandasti
ut fcriberem, Zagt P L A T I N A i n de opdragt .
(j-) P L A T I N A , 1 . 1. P . io8, Ed, Cervicorni , ipy, fol .
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BURCARDUSOp, ,datlaus INNOCENTIUSVIII,
• op den 27 December 1486, van de Kerk van S . .7an van
• Lateraara terugkeerende, to paard de flraat doorreed,
• alwaar bet ftandbeeld van Jon A N N A , hare bevalling
• voort'cllende, geflaan had, en dat men den Kerkvoogd
• deze inbreuk op de etiquette zeer euvel nam ." De
Aartsblsfchop van Florence en vele andere Prelaten gaven
I]Inno verontwaardiging zeer laid to kennen . Slechts derl
Biafchop verbood den Ceremoniemeester daarvan to fpre .
ken, „ dear sle zaak naar ketterlj rook (*) . "
B A Y L E en andere Schrijvers hebben in twijfel getrok .
ken, of tt A R TIN u s p o L o N u s, Penitentiarius van Paus
N I G o I. A v s III, en Aartsbisfchop van Gnefen, uit de
XllIde eepw (f), deze gefchiedenis inderdaad verhaald hehbe, wijl men eenige vervalfching in de weinigo Handfchriff
ten, daarvan voorhanden, vermoedde . Ook deze twijfel
Iran thans niet meer beftaan . Op de genoemde Part fcho
Bibliotheek vindt men ip Handfchriften, ult de X1V en
XVde eetiwen, van do Flores Ci ronicorum , door n x R,
NA AD GpInONIS, t1jdgenoot van MARTINUS, ge ..
fchreven, waarin dezo de eigene woorden van nt A R T IN u s p o L 0 N F S herhaalt , en met hem inflemt in de rer
den, waarom men in de gewone Chronologifche lijsten vaz{
do opvolging der Pausfen den naam van j o H,& N N A nipti
piitnloet (1) . Bij de vermelding van deze daadzaak vocgt
de Hey D z. B R E Q U I G N T, ten beroemd Franc/ Gelecrde, do namen van meer andere Schrijvers, die v66r
111 A R T I N U S p o .t u N u s hetzelfde verhaald hebben , et ;
wier getnigenis niet in dens door eene magtfpreuk wag,
yerlawd worden (§) . Mj vergenoegende met to verwijf*) Notices et extraitt des iklanvfcrifs df la Bi¢jjgthdgvt
ylu RqI, T . I . p, 85 .
(}) Hij overfeed in 1278 of daaromtrent.
() Nee idea ponitur it: catalcgo faaetor*tm Pontifcum tam
propter mulierts, fextin, quam propter deformnitatem facti .
DI A It T I N. 1I o L. Chron, ad annum 855.
(S) Bxtraits et notices de la BibliothMque A Roi, T . II.
.
.
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zen uaar hot work van then Roomschkatholijken Gelcerde , wil ik no- flcchts herinneren , hoezeer de toenmalige gcfleldhold van het Kerkelijk gezag to Rome, de
gruwelijke zedelooshcid dcr Gcestelijken, en de onheilige
liandelingen, die bij do benoeming van de Opperhoofden
der Kerk plaats grepen, de onwaarfchijnlijkbeid wegnenfen , wclke in den cerflcn opflag tegen de verkiezing van
cene Vrouw tot Paus pleiten moer . De IX en Xde ecuwen leveren menigvuldige voorbeelden op van fchaamtelooze bedriegerijen, door Kardinalen en Kerkoverflen geplcegd . \Vie wcet nict den invloed , welken nr n R o c 1 A,
de Gemalin van A D E L B E R T, Alarkics van Toskancn,
en de Geliefde van Paus s E R c 1 u s III , op bet Kerkelijk
I3efluur tegen hot einde dcr IXde ccuw verkreeg'1 S E Rc i u s verwekte bij haar cenen Zoon, J o H A N N E S
genaamd . Dozen wilt T 11 E o D o It A , de Zuster van x AR o c 1A, waardige navolgfler van a11e nt E S S A L I N A'S
nit vroegeren en lateren tijd, eerst tot Aartsbisfchop van
Ravenna to verheflen , cn daarna , door hare flrafbare verbindtenisfen, tot Opperhoofd der Kerk to doen kroonen .
MMM A R o c 1 A en THE O D o R A voerden torn eeni,gen tijd
eene onbepaalde heerfchappij over Rome . Gansch Italie
cn velen uit de Geestelijkheid klaagden luid over de geweldenarijen dezer Vrouwen . De eerwaardigfle ambten
werden verkocht, of ten prijze van teugellooze ontucht
wcggegeven ; en bij de losbandigheid, die toen met alle
wetten van orde en zedelijkheid den fpot dreef, was bet
waarlijk niet onmogelijk , dat do eene of andere heerschzuchtige bedricgfler tot de eerfle eerambten in de Kerk
wist op to treden . -- Men treft daaromtrent bij den Kardinaal B A R o N I U S cen gezegde aan, waarmede ik deze
weinige bedenkingen fluiten wil . Men houde bet mij ten
bests, dat ik de onilichtelijke pasfage onvertaald late (*) !
11ac pesfma focmina (T 11 E o D o R A) dominium urbis

est corfecuta, parfrdcns arcem , illudque in posteros propa6r(we curavit , llias pro/lituens Porrtifrcibt-s, fedis 4pos(`) I3 A it o N 1 o s , Brrralcs ad annual 9o8 . § . 6 . Totn, X.
P . 671 .
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Colic a invaforibus et Tusche Mfarehlonibus, ex quibus tar»-

tarum invaluit meretricum imperium , ut pro arbitr,
iq
legitime creatos dimoverent Pontificts et yjolenses ae nefa.
Bias homines illis pgos intruderent.
G . H . M, D .
ji YP T t, EVEN EN DE WANDELINGEN VAN MEESTBR
MAARTEN VROEG,

XVIII .
Qpxoeding.

~Wapureus, late qul fplendeaq vn#s el aleerl
4/itur pannust

HORAT.

voll van tuijnen draom ftapte ik bet huffs uit. Oode*
weg kan ik uttJ niet wehhouden, telkens aan mijne das en
ltemdhootd to trekken, en den vinger daar tusfchen to Re-,
ken, of zij ml niet knelden ; ik verbeeldde mij, lets ftrop,
aehtigs am den bale to hebben , en fc.hudde mil telkens bet
bqofd, als een paedelhond , die pas uia bet water komt, ten
elude zeker to ziju, dat alle wervelen en, fpieren nog . op bust .,
me plants eaten en aich vrij kgndeu roeren k Zoo in beweging
met U5f en Iedeu , kwant ik de voorplaats bij den Sghaut op,
zetgen, coon ik in mijne vaart geltuit user!{ door zijn tweedg
zoontje, eon jangetje van zes of zeven jaren,, die, met eene
ral papier in de hand, near mjj toe vloog . w Meester I" zel .
d e bij, " ik ga fchaal, en heb een Ioffelijk getuigfchrift gekregen wegens zedigheid ; zle eega, boa mooi l" Ik zag bet
j'raai gefbbrif4 cons In, en, bet teruggevende : „ We! too,
$eide 1k, n dat is best, kleine masts. Gnat gij fchoolP en
zzjt gij akijd zoo zoet ; of bebt gij ook reeds met de plak
gehad f'% -- „ Wel foes, Meester $ met do plak I Hoe vernederend vaor Bent .nensch, gellagen te, worden I Dat is good
vpar laeesten ." Dit hoarende , dranide ik mij onwillekeurig
om, om to zien, wie dit zeide ; niet kunnende denken, dat
zoo yeel wijtheid nit ecn mondje voortkwam , betwelk
de tanden nog niet gewisfeld had . Maar. ik ontdekte niemand, en bet wijze ventj4 brags mg huppelend binnea,
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waar ik zUne moeder, omringd van hare dochters, vier sankomende meisjes, vond zitten . - Wanneer ik de vrouw van
onzen Schout zie, is her mij even als in mijne leerjaren,
wanneer ik mij in de beentjea van de achterhand vergiste.
Ik meende, dat ik ze zeer wel nit elkander kende, maar
was toch altijd met de zaak verlegen, als rnijn meester mij
er een voor den neus leide . Zoo ging bet mij ook b1 de
Schoutsvrouw. Elk hield hear voor cene der knapfl:e vrou .
wen van bet dorp, en roemde haar huishoudelijk befiuur ;
elk wees op hare kinderen ; geen gezonder, nester, vlijti .
get of zediger kinderen in den omtrek . En naauwelijks was
men errs uur in bet vertrek, of men kreeg lust to vragen ;
„ Is dot eene moedcr met hare dochters? of cene oude tan .
te, die, om Godswil in huffs genomen, van tijd tot tijd een
woordje med mag praten?" Toen ik binnenkwam, wees zij
mlj op eene fraaije ceekening, welke op cafel lag, met de
woorden : „ Kojk eens, 1Vleescerl dat heeft onze Keecje ge,
dean ." Dezelve waren er niet nit, of gU hadc eens moeten
zien bet verlegeni geaigc van de eene, de booze kleur van
de andere, terwijl eene derde den neus optrok, en alien
Mama bijna in haar gezigt begonnen nit to lagehen . Ik wig
niet, wet 1k er van makers moest ; dooh, meepeude, om bare verlegeabeid, dot die naast mij zac de teekenaartter was,
zeide 1k tot bear : „ Wel , Duffer ICeetje l gij hebt bet ver
gebragt ." Met een opgewipc neusje woes zij mij met do
naald op eone, die tegenover haar zat, half Iagcbend zeg .
gende : ,, Gij vergist u, Meesterl deft zit Juii'er Keecje ."
Doze fcheen zulks Wet to bevallen, en nam, met ecn gelaat,
betwelk eene compagnie foldaten cot . ftasn zoude gebragc
hebben, de teekening zoo onbefuisd van de tafel, dat zij
cegne zervolgefchonke opjefliet, nergneri
vier over de xafel ftroomde . „ Kind I wet doer gij mij door?"
zeide Mama hierop ; doch kreeg vrij bits ten entwoord ;
„ Wet doer gij de kopjes ook zoo onfatfoenlijk vol ce fchen,
ken?" I-Iet wijze ventje zelde toen : ,, Wit ik onze Trui bel,
len, dat zij nit onze keuken onzen vaatdoek brengt, om onze
cafe! of ce vegen?" Ik merkte, dat de herbaling van die onza
regt geescig gevonden word, en begreeD nu, dot Mama bet
bij de Dames, eenige oogenblikkeu ce voren, verkorven had,
met van onze Keetje ce praten.
Ik was intusfchen, door al dot rumoer, to eenemaal uit
hat veld geflagen. Mijue zinneu waren gebeel op een' pati@i
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gevestigd , en, er geen vindende, vond ik mij zoo keg all
een Boer, die zonder geld bij zijn' Landheer komt. Spoedig
werd ik ecbter nit mljnen nood gered, daar Mama, c zicli
tot de grootfle. nit den hoop wendende, zeide : „ Kind t vereel nnx eens goed aan Meester, wat u fchort ." l.ind frheen
daartoe geen list to hebbea, en, na cane poos been on wcdc
op baarl-itoel to bebben gefc'boven, kwam er eindeiijk, op
eea' knorrigen coon, uit : , Och , Mama! 't is at over."
)pint woord floe mil dood ; dock Mama , begrijpende, dat,
want een Meester is, ook een pati 5nc moats wezen, kervatt,4
tcrfi!ond : „ ja, Meester l • zij moil 't nu diet wetea ; maar zip
werd traks zoo wonderllk en zoo bleek, dat wij alleq
meendea, dat zij flaauw zou vallen. Zij zit ook altljd tq
pruilen en to zuchten, en ik weet waarllljk pier, waaroin ;
zi) heeft zoo veel reden van tevredenbeid : want denk eens ;
Meestert zij beefs vooriedea week, op de Franfcbe fchool
NJ Mamfel 3T . Lsasit, den prijs gekregen van ., . . ;' flier
Ilond Mama, met de breinaald aan den neus ; mast kon bee
er niet nit krijgen, waarin eigenlijk Kind den prijs behaat4
bad . Op bet hooren van: bet woord M4mjel wares pile de
gezigten zoo ftrak getaokken, als van ooze oude Schoolmar
eves, wanneer zij n aar.de kerk gnat, Ec was dear das g ee .
re opbeldering to wachten, die ik ook wel metken kon,
dat Mama van bare nufjes nlet wnagde to vragen . Na e eni.
g e twgenbllklgen bedenkens bervatte zij a „ Na, do naps}
doer er ook niet toe. ; de meisjes leeren na zoo vela mooije
dingen, waarvan men !n i djn* tijdi niet moist ; mast bet was,
Neesrer, omdat zij do names van alto de Gotten en Godinnen wfst to zeggen, en wie zij waren, wear zij woonden,
boa zj gekleed gingen, en war leder to zeggen had. Mees.
terl its gt' bet gehoord badc, glJ zoudc er van verflomd ge .
l(taau bebben." Ik liet moeder naauwelijks uitfpreken, en,
vreezende dat mi) de vogel geheel ontfnappen zou, bad ik
Kind at blj den pots , en lies bast de tong uitfteken, 1k bad
nu mljne vangst beet ; maar noch pols, neck tong, mock
wit ik vroeg of wefrvroeg kon mlj bates ; alien was zod
wdl , dat er zelfa voor tea onooozel kopje kanlille of een le .
peltje vlierftroop geen fcbijn to vinden was. Ik was ten;
sinde rand ; doch do • radheld van Mama's . tong, die mij
aan de patience geholpen had , hielp mij ook aan bet mid .
del : want, voortpratende, zeide zij : „ Straks is zel£s Jufvrouw P. hier geweest, oat haar to felicitcren, en dat is do
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knapfe van do fchool ." D it woord was or naauwelijks uit,
of Kind borst nit in tranen , en eene der anderen word zoo
rood als bet vest van den ouden Koetlier van onzen Am .
bachtsheer, fmeet haar work op cafel , en zeide : „ Met uwe
permisfie, Mama! wic ;egc dat 7 Truitje P . do knapfi:e ! Me.
vrouw ST . LEGER weet wel, wie Schoolopziener is, en
daar wandelc de eerfte prijs been . Neen! Lotje (op Kind
wijzende) kwam de eerfte prijs coo ; dat zeggen alien tie
ddn' mond ." 1k merkte nu du!delijk, dat do gemoederen in
beweging waren geweesc ; en dit gaf mij cen medicinaal regc,
om een bedarend zenuwdrankje voor to fchrijven. Gezegd
bebbende, dat ik dit bezorgen zou, trok ik bp, latende Ma.
ana met bare beminnelijke dochters verder ultmaken, wie do
knapfte van do kweekelingen van Mevrouw of Mamfel ST.
LEGER was .
Naar huis gaande, woelde mij a1, wit ik gezien en gehoord
bad, z66 door bet hoofd, dat ik mijne gedachten volfrekt niet
bij mijne bezoobte paciente kou bepalea, hetwelll anderpmij,
ne fandvastige gewoonte is . 1k kon bet niec op, dat een
Christenmeisje een' prijs kreeg, omdat zIJ de nanten-van do
Ileidenfche Goden en Godinnen van buiten kent ; Nog minder, dat die zeifde Duffers, die zoo eardig, zoo Wsndelijir,
waren, waar men ze zag, in huis zich zoo bazinnig Loon .
den, bare goede moeder befpotteden en op den kop ;atene
Qok vond ik bet rasr, dat men in haar, die Loch vow den
fillen hufsfelijken kring be(lemd zijn t zulk eeae zucht voeds
Qm zich cc vertoonen, en om de eerfe ce zijn . Vol van die
gedachten kwam ik, bij de pastorij, Domind tegea, gn kon
Wet nalaten, hem deelgenooc ce maken van mijne overwee
gingen. Ten flotte vroeg lk hem : of hij bet goedkeurde,,
dat meisjes zulke dingen leerden, en hoe bet tocb kwam,
dat er zulk een verfchil pleats bad tusfchen de meisjes van
den Schout binnenshuis en buitenshuis 7-„ I-let eene is eon ge .
vo!g van bet andere," zeide hij ; „en in dat altos zidn wiJ
de kleur van den tijd, then wij beleven . Men maakt van al*
lee eene kunst, tot bet neusfnuiten toe ; due ook van zedig .
beid en van alle mogelijke deugden . Ilet is dan Qok natuur.
Iijk, dat, even a\s onze meesters krullen om onze fchrifcen
trokken, wanneer wiJ good gefchrcven badden, de meestera
van onze kinderen krullen crekken om hunne deugden . Iiet
is nu in hoc oog van velen geene mindere kunst om de
waarhcid to fpreken en eerlijk cc ziin,dan oni good ccfchtij .
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men en to teekenen ; en bet eerite, begrljpt men, moct even
zeer en met even veel moeite aangeleerd worden , als bet
laatfte. Men dresfeert de kinderen tot de deugd, als een bond
tot apport4ren, en zij worden in de zedelijkbeid geoefeitd,

als cen foldoat ;in den wapenhandel . Het fpreekt to van
zelf, dat zij hunne deugden toonen moeten, zoo als wij
weleer -ons fchrift, en dat zij dan zeer geprezen worden . De
gebeele opvoeding en manier vart Qnderwijs is voorts dear .
henen gerigt, oin to pronken en vertooning :te waken . Ilet
is niet genoeg, alt Pietje een half dozijn letters kent, dat
men bet son grootmoeder en peetoom vercelt, op hoop van
cen fecretariskoek of een mooi potfluk to veroveren . Neon l

de kleur van onzen tijd brengt mede, dat bet gedrukt worde .
De ganfche ilad .en halve uren in den omtrek worden, door

middel van kaartjes of Programnma's, of de Courauc, bijeengebragt, om to booren, dat Pietje .1 kan zeggen ; en, als
hij bet nu gelukkig gezegd beeft, wordt l bet niet door Ma.
;na op een praatfaiet verceld, wear Pieties lof

verbeft de Faam met goddelijk geluid,
Zoo ver de zee met wencelende bareq
Het aardrijlt kutt en in hare armen Auiti
en een fecretariskoek, bat -- een boekgefchenk ; of wel, .
den jongen words een eerpenning om den hals gehangen,
als oudtijds een zeeheld, wanneer hij, voor bet vaderland
half lam gefeboten, nit zee kwam . Zulk eene vertooning
beet een Examen. lit 19at dit nog ten asnzien van jongens
gelden, slie toch min of meet op bet tooneel der wereld
poete,u verfchUnen . Moor hoe men bet in zlJne herfens kon
~krijgeu, meisjes, -die voor den fbllen, huisfclijken kring be.
i%eind ziJn, zoo, met trompet . en bazuingefcbal, de revae
ze is"a pasferen met hare opflellen, teekeningen, borduur .
tverk ; enz." . . . . „ ja , dat is zeker rear," viol ik b em in
de rede : „ 1k weet wel, dat, als een Apotheker geexamineerd wordt, hij een en ander geneesmiddel moet bereiden .
Mij dunks, zoo moest men in die meisjes.examens, als zij er

dan ;och wezen moeten, bear een' fcbotel laten gereedma .
ken, of lets van then Bard doen . Dikwijls heefc bet mij ge .
hinderd, wanneer ik bier of dear bij meergegoeden was, der
de vrouw of dochter niets verfrisfchenda of verllerkends voor
den amen zieke wisten, en ik nog een keukenboek moest
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opllann, om wat cc vinden." - " ja maar s lieve v R o s o !"
hernam Doming, , daarmede kan men geene vertoouing, daat.
; en dic is thans is alle din.
van kan men geen gewag waken
gen een eerfte vereischce . Als de eene jpngen den andereu
nit eene foot gehaold heeft, is er zoo veel leven van, a p
toen D E R U Y T E R de Engelfche vloot verbrandde ; ziju naaa
komt op de lange liijst der edelmoedige bedriven, en words
in Redevoeringen en ,Aanfprafken berhaald en wederom her .
baald, zoodat men er kwalijk van wordt .--Hex is een g'rooa
gebrek in onze opvoeding,, dot alles hoe longer hoe meer in
het openbaar gefchiedt . De kinderen verbeelden zich nu we! .
dra niec flechts, dot zij lets, maar zeifs, dat zij zeer veel
zijn, gevoelen eene zekere meerdarbeid boven hunne ouders,
en begeeren dus ook natuurlijk item in goat to hebben ; zoo,
dat, zoo wij ttjd van leven hebben, Meesterf gij en ik en
alle vaders weidra voor onze zoons en docbters rekening van
ontvang en uitgaaf zullen moeten doen, en hunne hoop
goedkeuring op ons huishoudelijk beftuur inwachten.
Hoe.
wel ik niec kon nagaan, dot dit nog veel nood heefc, v oor.
a l als ik can mijne Toontje denk, riep ik ecbter onwillekew
rig uit : „ Moor, Domind! ais dot zdd goat, wit is dot 4Un
een tijd, dien wij beleven !"-Ik kreeg bierop ten aatwoords
,, Een tijd, waarvoor wij den Hem»elfchea radar molten
danken , dot Hij one bet voorregc fchonk van et in gebioreu
to zija . GeUft een goed ruiter gaarne een vurig poord ba .
rijdt, moot bet one ouders aangenaam wezen, eene jeugd me
zien opwsafen, waarin zich de vrthevene veemagens van den
mensch zoo heerlijk ontwihkelen . Man, gelijk een good ruiter een vurig paud den toom Met achteloos op den nelc teat
baagen , moeten wij ook onze waajtzaambeld verdubbelemm en
met ernst one gezag handhaven , en bear good doen gevoelen , dat, zoo zij wac meer weet, wij edbter mew zijn."
„ Is door kans op, Domind ?" --,, . Daartoe, lieve vriend l
zoude ik meenen, leiden vele midttelen, order apderen twee,
die ik echter vrees, dot velen niet fmaken aplleu, Hot eene
is, dot men zoo min mogelljk vertooning make met de vor .
deringen zijner kinderen ; ten tweede, dot men bun, voerai
zoo zij vlug zajn, bet leeren niec to gemakkeiijk make . Wan.
veer een kind ziec , dot voor zoo weinig moeite %op- mp*gtig veel lof en eer veil zijn, words bet natuurlijk door al
dien wind verbazend opgeblazen ; bet meent al wonder was
to zjjn en wonder was to kunnen, wanneer bet zoo in eta
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idip eth paar talon beet heels, en nog even bbel historie cii
getYgraphie, en ik *eet niet wat al ; dock als men wat meet
aaet bij itvk zet, ea don jongen liter evens good rekenrchap
wan die letters laps geven ; wanrnit zijne mooije woorden be .
ltaae, dan gait tr t hem ass ten opgebtaten tak met erwten i
wearin men een gaatje ptikt .'
„ Ve'el werks in weitsig t jd§ ,' p1agt 'Mijtt vtdet wet to
teggen , * is tans' de tnanibr . Het gervotg Worm is , eat, door
ttet +er otik gbed nit td'btt Zien , za1 bet een' kuoper hebben,
then up & innerlijkb +dtttgdzaambeid zoekt uit tie halen,
vat men aan 'bet tslterlljke to koste legt ." Zoo fchijnt bet
dan nu trop met a opvoeding to zijn. Onto obderwifters
wedlJveren met onze Ihtirjnwerkers : de eeriten bezorgen on$
in een omzien jongeiingen en joogedochters met alle mogeitke *etenftcbap en deugd , zoo a s delatinom'(pts
prijs meubelen van mahbnijhont -- opgeleid ale een vllesje.

1,

Nafchrlf

yan den Redacteur.

bet Mngelwerk voor aga3, bi . 629 env., is lets tilt het
Levem van Maartev Vroeg gepfaatst, over 's menfehen ge.
iijtlyesd,, vxijh,eid enz., hetgeen den R--edacteur al ipoedig
bleep , door dozen em genes, verbeerd werttaan, en daardoor
a tegt»w wegepaat to zj* Din gaf aanleiding tot eenig fthrijvet dt weae 1n denaeiveh aangwijien den geaubten Hoogleeraar, en 1j varmeent aan didns nagedachtenis vetfebuldigd,
em teuem s bum, die . ieet voornoende (takje Wet wel begrepen hebbeh, dienst gedaan to zip, door de mededeeling vnz
'e mass naif autwoord np sijn ftbrlJven .
„ Atnice I

IJ.

„ Overkrropping met gedeelteIijk ori"*efite be(zigbedea
en ziekte, die mg tot 'wile work bniten Rant Rtlde, hebbeit
mij onttillig zoo leng doer zWijgen . Het fpljt ndj , dat Msattris het t rbraid heeft ; maar wit gefehreven Rant, Rant ge.
te%Yeven, zeg ik met Pilatns ; dot ag zeggen : ik beb bet
gemeend . Zeg mij took tens , beIte Vffend f of gij in ernst
sat de gelijkbeld der menfeben gelooft, niet zoo ala gij Id
fn uW' top idealithert, mast zoo als z1j op dAarde rondo
wandelenn t B . v. die brave, goede R ., die nu zoo hard worde
gevalien, met die sieve jongens, die bo elk op ten 11o11-
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paardje getet heert , en die daar no iedeteen meder van de
beenen tracbten to rijden, ann de eene zijde, en Washington,
met een pear van dte knapen, die beet waagderi deugdzaam to
kijn,zonder onopboudelijlt van 8egehadeGods te1b1rreeuwen,
son de andete, '-- jb u die evein veal *eavd ? Is 13 . Met veel meer
waard als Richter, fall wijlen
te
1 En
1k zdude tact de laatite lievet tljn don de eerfte . Zoo tUn,
dunkc mij , de tneA1bhen Iran verfcftitlendb wtarde, A huts
gekeel befchouwd, en dezelfde mensch, naar bet oogpnnt,
waaruic men -gem befchouwr. Maar am nit den mensth feist
naar datgene ce meteh, waarvan de beste, aoo lang hij flier
op aarde is, zoo bitret weitiig robot ., tmftel'ljk ware zedelijke vrijheid, die zekeet 4101 gerneen Is, Bit It, dimkc m# j
even zoo goed , altar lk den leehrahderen &iihtnt, bet tnorflg
varken en den doralfft as Over Hit kith Mot, emdat zlj
nilen een hart bebben , in nraa'kkfti en becvtglng ailezins ge .
lift . Wnrzmeer men -meni'cheh betgeltkt , meet loft den ge •
'heelers inensNh neniert, en ntet can Ytukl"ee In de Maatrehap .
pij komt door dan nag bet verfehil van !Land blj ; ett, on
een voorbeeld to noemen, hoe raaaw het in Amrrdarxfehe
ooren .kliuken moge, een lrdelman beefs op zekere uiterlijke
onderfcheiding aanfpraak , omdac ho Edelman is ; maar, let
wel , atterlijke t Been pririlegie, gebae andere & meerdern
regten ; zulke onderfcheidingen, die op wind nedrkamen,
omdat bet Edelmanfcbep, op de keper befchottwd, wind is .
Moor no zie ik er iets lunderachcigs in, hem dot kleine ver.
maak en eer to 1*tagirnneu, dot MJ eaie langen naam mag
teekenen, met Baron er vaor, en Hear vats dit en dot er
achter, en duo teat meer inks ea pannen vermorfen dan g11
of 1k, of dot b{j op zijne koets een pear afgrJJreWke dieren
mag laten fchilderen, ja zeil:s den Hollandfcben Leeuw met
eene ftreep over aijn 1igchaam, ten bewtze dat a n bet.
overgrootvader een h
kind van een llrflandfehen
Graaf was, or dot hij z oen knecbt een' rok mag aantrelt.
'ken, met of de -klenren van den regenboog iiitgemonfteral
lit ton hem zeffs van harte gunnen, dot blJ , boven anderett,
hazen en patrijzen mogt fthieten, en dos in bet gild van de
kacten en fpreenwen tc behovrea, die onze bulzen en vel .
den van ongediehe zuiveceu, en dergelijke fraagigbeden meet .
De kool is de fop niec waard ; en, ass ik bet regtuit mug
zeggen , al dot razen tegen de bevoorregte ftanden, zoo als
men ze noemc , komt voora uit nijd en hoogmoed en inge .
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honienheid met zijn' eigen lieved perfoon . Uit dat beginfel
wordc eersc de Adel afgefchafc, en vervolgens alle goederen
gemeen verklaard ; dac is de wijtimoet, die de gemoederen
aan 't gisten brengt , de ware gfond van elke Revolutie,
waarvan de grondwet is : Ik wil flaan , waar gij faat , even
ais eene dringpartij in eene Amiterdamfehe ketk, waat die
eene plaats beefs verdrongen wordt door die er geen heeft a
ten zij Ill) met een pear i1evige~ellebogen zich ruimbaan weei
to maken.
„ Ziedaar een ilukje van mfjne ftaatkundige gelodf'sbelijddInis .
Ik befchouw dit geheele leven, dit gebeele onderinaansch menfchengeflachc, all een ftaat van ouvolmaaktheid .
De vergelijking is oud, maar waar : wiJ zijn rupfen ; en de
ondervinding leett, dat nit e rupfen, die met de fchoonfte
kleuren pronken, vaak de leelijkfEe tlilen krtiij cn. Dit zij mij
vergund toe to pasfen, niet alleen op aanzien, op rijkdom j
op fchitterende gaven , maar op ailes, wat aardsch is, cot
deugd, of liever deugdzame, edelmoedige, verhevene dadens
incluis .
„ Vale 1 en geloof m g
It. f .
J. VOSMAEIt .'r

y, P . S. Mijn flecht fchrift, nn nog IIechter, veroorzaakt doordien ik mijaa
liaddetr maar half tot mija' wil beb gebad, verzoek ik to Verfchoonen ."
AttEKDQTEN WEGENS KEIZEIt AtE2tAND"ER VAN 1&V$LAIID,
ALEXANDER

bezeekt eene Wolfpinnerij.

to Aken tijdens bet Congres . (Dus verhaalt een Correlpondent van liet Engehch ttjdfchrif4t the ,Examiher.) Keizer
A L E R AND E It wandtide dikwijIs In den vroegern morgen in
de omftreken der fled . Ik bntmoette heal, op zeketen dag,
vroegfUdig, in llet fraaije bosch , geeoemd its boseh van Pau.
rna , de geliefkoosde wandellilaafs der Vflnfes P A V L I N if
B O R G U E S E, N A P O L E O N 'S zuster, wanner zU de watereu
gebruikte. Hij was gekleed in eene eenvoudige blaanwe fray.
Na mij bij bet aanflirekEn een' goeden morgen gewensehc to hebben, vroeg hij mij, of ik hem den naam konde zeggen vau
den eigenaar van een grbot , nieuw gebouw, digs aan bee
bdseh , hetwelk hij mij met tijn' rotting aanwees . hk voldeed aan zijne nieuwsgierigheid, hem onderrigtende, dat hea
e'ene Wolfpinherj was , en da't de eigenaar , then ik kendld'
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L U D W I G heetce. Hij vroeg mtj vervolgens , of er voor hem
getegenheid zijn zoude, dean fabrijk to bezigdgen ; daar biJvoegende, dat hij Aide - de - camp was van den Keizer van
Rusland.lk bood sin, hem derwaarts to geleiden, en hij nam,
r ;Iijnen voortlag grerig aan . Toen wij bet gebouw naderden,
ontmoette ons de Heer L U D w 10, wien ik verlof vroeg voor
den vreemdelng, die mij verzelde, om zijne fabrijk to be.
zigtigen . De Heer L U D W I G, die even zoo goed als ik
wist , dat deze vreemdeling Keizer A L E X AND E It was , eerbiedigde zijn incognito, en geleidde hem naer zijne fabrijk,
hem achtervolgens al de werkpleacfen zien latende, waarmede
gmtrent twee urea verliepen . De Keizer nam daarna bij denzelven een ontbijt aan, beilaande eenvoudig nit kof6j, brood
en borer . Het vertrek, waar hetzelve werd gebouden, was
verterd met prenten, onderfcbeidene wapenfelten van NAP 0 L E 0 N voorflellende , en op eene van welke diens zamenkomst met A L E X A N D E R op den Niemen was afgebeeld .
Deze prent trok bijzonder de aandacbt des Keizers . Na dezelve eenige oogenblikken to bebben aangeflaard, zeide hlj :
„ Het is waar, bet is waar ; maar waarom deed bij ook net
• zoo op de Loire, in 18ig, in plants van zich aan de En.
„ gelfchen over to geven7 Hij had dit kunnen doen, en, zoo
• hij bet gedaan bad , zou bij nog misfchien Keizer der From .
„ fchen zijn ." - „ Maar," merkce de Heer L U D W IG aan,
„ bet Huis van Bourbon?" -- „ Het Huis van Bourbon!" ant.
woordde de Heizer met levendigheid ; „ja, gij hebt gelijk,
,, dit was toen een hinderpael ; maar bij bad bet kunnen doen
• in 1814 , wanneer de B o U R B o N s blj den oorlog nog in
• geene aanmerking kwamen . " - Toen de Keizer affchei4
nam van den Heer L U D W I o, bedankce hij hem beleefdeljjk
voor deszelfs heusch onthaal, en, over eene binnenplaats gaan .
de, ontmoette hem een dozljn werklieden, die hem herken .
den, en hem, tot driewerf toe, begroetcen met bet geroep :
„ Leve de Keizer I" ALE X AND E R fcheen eenigzins ver .
wonderd over deze begroecing , en onttrok zicb , met over_
baasting, sin dezelve ; maar, twee uren dearna, verfcheen
een Officier met een' brief van den Keizer voor den Heer
1. U D w i G , verzeld van een' kostbaren ring voor hem en hon.
derd dukaten voor bet werkvolk .
ALEXANDER

leefde to Aken zeer eenvoudig , en had
t8s6, no. 5.
P

A L E X A N D E R
u$NG1LW.

en de Huurkoelfser en bet Appel#ijf.
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flecbta een klein gevoig NJ slcb. 14tj legde sine bezoNten
of in eene bnutkoets, en bad cot koetfier eea' dronkaard, die
aicijd geweldig hand reed . 4eermalen kwamen hem klagcen
cegen dozen koecfier ter odf n, en de Keizer had hem, ten
gevolge daarvan , sanbevolen , voorcaan bedachtzamer ce zijn.
Deze man, hem gene door de Siraac St. Aldebert r1jdende,
wierp eene kabriolet omverre . De Keizer, zeer vergramd,
fprong uic de koecs, trok zelf den koecfcer van den bok, en
noodzaakte hem , to voet naar huis to keeren .
Op zekeren dag den Koning van Pruisfen ontmoetende in
eene neauwe ftraat, waar geene twee rijcuigen elkander kon .
den pasferen, verliet A L E X A N D E R teritond bet rijtnig , en ,
tjat des Konings naderende, zeide bij tot hem : „ Kom,
• broeder, laten wij de koetfiers begaan ;" en, den Koning in
den arm nemende, die zich desgelijfcs gebaast bad of ce MI .
gen, gingen de beide Vorfien to voet been, cot grooc genoe.
gen der aenfcbouwers .
Bij eene andere gelegenbeid trod ALEX A Nv E R , in do
8raten van Akeu verdwaald zijnde, Dear bet ttalletje van eene
koopvrouw in appelen, haar vrageade, of zt) hem konda
zeggen, waar Keizer ALEX A N D E R woonde . „ Vet I" antwoordde deze, „ziet ge mij voor even onnoozel son, als gi)
• Rusfen zijtl Gij ziJt immers do Keizer zeif, eu ink be .
• ter dan lemand anders weten, watt gij woont l"
ALzitANnaa

en de Metfelaars*oan.

Op den ig en ip November i8t$ !fond over bet Pruis.
filch korps van bet bezectingsleger eene wapenfchouw to Se.
dan gehouden ce wotden door den Keizer van Rusland, den
Koning van Pr'ulsfen en den Keizer van Oostenrijk. Al de
inwonets der iteden Sedan, Charlevilte en Mdzipres waxen in
beweging, en de nleuwsgierigheid des yolks was inzonderheid
op den eeriten gevestigd, zoo zeer zelfs 4 dat de tegenwoor.
digheid der beide andere Monarchen nasuwelijks Id aanmer .
king fcheen to komen . De Keizer van Oostenrf, jk verftlieen Diet.
Een kind van Charleville, elf jaren oud, zeer levendig
van aatd en met innemende gelaatstrekken, verlangende een
der eeriten to zijn, onder de kiuderen van zijne jarep, om
A L E X A N D L R to zien, had reeds twee mijlen to voet afgelegd op den weg van M6gi+i s neat $,etiti t out de rijcuigen
ce zien aankomen. Zeer vermoeid zijnde, en Diets anders ontnwetende , din eenige gewone reiskoetfen , belloot Mj , Our
zijne ouders terug to keeren, ons ieis to nuttigen. HQ Mom
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acbu op belt M4* ,tvig, dec boo bejegando, * ate dais m&
near Mdziires nam, Het was eeae Teiarqu$ met nekjI1a •r
gene kip, waain twee reizigere van zeer eeavoudig voorko-.
men zich bevjadeq . Dew zet hij flit eu gerust, teen oq*
der reizigers hem aanfprak : „ Wa . doer gij d;ttt ?" - „ Wr,t
Diets, Mijnheer I Gij ziet , ik keer terug mar CharldviUe]"--,, Wie beeft u dan verlof gegevuo, oat acbterop to kiWI
men?" -- " Nien;and, Mijubeer l en zoo he u l ndsrk,.;
bet maar, en ik zal af1ljjgen. Ik 1
achiar op uw rijwlg;
geklommen, otndat ik heel m gees ; waft iic bob tang ger,
loopen, om een der eerften to son, oahKeizer a_tt.E*AND E R to sien ; t4iaar , wijI ik hem Wet zag kemea , ge tic neat
)tale : ' - „ GU zoudt dus den Keaser game ziea ?" --- ,, O f
ik 1 Men zegt, dot bet zoo'n mooi man ia." - „ Wet PA .
mijn jougenI om a ce toones, dat ik tt gavne pleizier wit
doen , zoo pleats u naest lien feet,. die , den bok zits,
en gij zutt den Keizer, ala hjj komt, des to beterlttuaneu
zien . - „ tk bedank u wet, Mtjnbeerl"--„Wie zUt glj ?"
vroeg de reiziger, teen bet kind op 4m bek gekiomnea
was. -„ Ik heel j o s o e n c st A R R t f ; MV R vzder is awesfeliar, en woonc to Charlevlik" -- "Ea go hebc twee, dtie
mijlen geloopen, om den Keizer to zien?" - „o! Ik zou
veel meer gedaan bebben ; maw ik kon ttiet msee, omdac ill,
een der eerften willende wezen, zoo hard geloopen heta," -De reiziger lachte harcelijk . ,- „ Zoudt ge, bij geval, me;
I eizer ALEXANDER bekead zijn ?" veevolgde bet jcnga,
ken. - „ lk wit eels onderftellen, du ik bet self wine ;
wit zoudt ge dearvan zeggen 4s' - „ Dat wijne kamerat4es
bet nooit zouden wilten gelomvea, det ik net den Keiset goprint had." -- , Wel din, om bun to bewijzen, dat gij bet*
gefproken hebt, zoo bitjf wear op den bok zitten : wauneer
wij to Mdzidres komen, zult gij ovettuigd zijn , da: ik
„ lit dank u wet, Mijnhder A L .E XALE X A N De R ban."
" D E R I" - „ Witt go 'net mij near Sedan ?" - * Of ik i
Maw, Mijnbeer A L &X A-N DE R, ik doe bet niet zonder per.
misfie van mija' vader ; ho zou anders al ce ongerusv zip,"
Iuderdaad , bet was de Keizer van Rusland, reizende in eene
veer ee*voadige cou pd , met zijnen llroeder R O N S T A N T IJ N
tan zone zUde. Te MIzi?res gekomen , want zij zich niec
ophietden, fahreef de User, door Prins w e R O N s o P a,
daze welaige regela : „ Ik verzoek den metfelnar a n A i a F d ,
wtrt engeeuet a zija over ztjn zoosaje ; 1k seers heal mu
Pa

see
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na*r Sedan ; 1k zal hem , na do revue s

hem weer terngt

brengen, en zorg ve " beta dragen. A L E X A N D E R :' Hee
krnd, hetwelk men een koek gaf ; fef13bc den bok Met,
clear bleef op denzelvdn, its in zegepraal, ifuen ; en, gedu.
aendt de vier mijlen van MiziIres oaar Sedan, praatte de Keizer met hem over bet beroep van zijndn vader, van waar hij
zijne benoodigdheden baalde am to bou zen, enz . enz . De
}ongen antwoordde steeds kort en bondig, voor zoo verre
zijne geringe kennis zulks verguude. n Me last is 't, vriend .
je 2" vroeg de Keizea hem, toen hij ce Sedan affleeg. „ Ddt weet ik niet , Mijnheer A L E X A N D E-A 1" - „ Gij
hebt due geen horloge1" „ Wel neen !k, Mijnhherl" -goadltnkkea ; koop Tdaarvoor een horloge , ey
s3 Zie -agar zes
waehs mij in dit huis , wear ik logeer. Men zal voor u zbr.
gen ; en morgen of overmorgen, wanneer ik vertrek , moet
gij bier, en geheel klasr zljn, zoodat ik u near uw' vader
wedr ken medenemen." --„ Goed , Mijnheer A L E X A N D E a 1
ik bedeck u wel . " - De lReizer gaf zijne bevelen , en hiel4
zich vervolgens- met Were zaken onledig,
De jange CHARRIt, rijker in zijne eigene oogen don-de
Keizar zelf, haastte zich, tan de begege des doorluchtigen
gevers to beantwoorded . Hij kochc een gtoot zilveten bar.
loge , met een' ketting van zes duim lengte , wasraan een
evorm eaabet en een' breeden fleutet van hetzelfde meteal
hingen ; eq, niet weinig tioisch op zulk eon! rijken too! , liet
hij tot san zijne knien deze kostelijke fnuisteaijen fingeren ,
terwijl hij door de araten van Sedan kaijerde.
Na verloop van twee dagen verliet de Keizer Sedan , os
near zijne Staten teruk to keerea, Mdaitres en Pariis doortrekkende. De kleine cbARRI$ hernam zijnen zetel op den
bok, om, desgelijks, near zijne fainifie weder to keeren .
Hec onderhoud tusfchen den grooten Alieehheerfeher van bet
Rusfifche Rijk en den Zonn des Metfdiaars van Charlerilla
began op nieu'w . ,, Wilt gij met mij near Rushed gaan i ' --;, Of 1k! Maar, Mijnheer ALEXArsuza, niet zonder per+
lnisfie van mijn' vader ." --- „ Wel nu, fit zal het hem vra .
gen, en , zoo gij wi1c., zui gij mij, niet verlacen ." -- „ Ik
wil overal gaan ,waar g!j Aim, Mijnheer ALE X A N D E a I"--"
Gedurende drie en ee.n e halve miji ftsi~nd bet gefprek niet ltil .
Op eene halve miji afftaiids van 4Wf tikes onrdekte bet kind
zijnen vader to midden van een' troep handwerkslieden,
„ Kijk, kijk, Mijnheer ALRXANDER.I dear itaat mujn va.
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der % die dear , met zijne lange biasuwe leviet . Zoo to heat
.
wilt fpreken, moec g1J her ilJttfg dden bphoadeb . De Kelter deed, gdlijt One Edo krobte perltonaadje hem vodifchreef, en lief den met1 tsar tot ziclf kdtneni „ U* zodn
bevalt mij, meester c H A a a t g! NM go hem tan nljj t6tvertrou*en? Ik zal bdm met mij n* Rusfand nemectr ; en
voor zijn' perfbon zoo wet, als veer 3iJnh opvoeding, zdfg
dragen ." - s, 6itt I" zelde de metfeiaar , ,,, ik heb niec den Ai
kind ." - „ Ix zal hell u, na verloop van eenige jaren, terugzenden, en gij kunt hem gerust aah Into vnderiijk toOgiAc
overlaten ." - „ Ik ken niet, Sire! Dit kind is de troottl"ner moeder, en ik kan van betzelve niec fcheiden ." -- jo Ik
ben een eerlijk man, meester ci A a a t d t en ik beloof nieta
ce vergeefs ." -- „ It geloof bet gMrne , Sire I man ". . . „ Gij doet tier wel , meester c H A a a t g 1" zeide nu Print
K O N S T A N T U rt , die naast zijnen Broedet sit ;
de (Ceiar
beoogt aileen bet geluk van itwen zoon ." - ,, Hes duet
mij zeer, genoodzaakt to zijn, bet to weigeren ; maar it h a
tiler befuitell, mij to fcheiddd 4#an mLj4". edihgen zoom" jb Her fpijc mij van uw' zoon°," heriiam de Kelzer eenigzldg
koel. Thans kiom de kleine bebgel , die deze niedwe manidr
van reizen regt near zijnen fmaak vond, van lone verbeveffe
zitpiaats, en begon to huilen . „ Vaarwel, MUnheer A L z 2A N D E a ! . . . gezondheid l . . . 1k . . . ik ben regt bedroeTdz y
dat ik flier met u near Rusldnd mag . - De bede Voritett
gaven hem een twincigcal goudltukken, en vetvolgden httnnda
togt .
Thuiskomende, verteld bet kind alles, wat hem bejegend
was, en wet in bet bijzijn van een aantal nieuwsgierige oude
vronwen uic de buurt . Moeder c x A aR t a zat voor In dezen kluchtigen 4reopagus . Aan bet einde des verhaals regen •
de bet verwijtingen lip den armeh metfelaar, wegens zijne
dwaasheid in bet afweren van bet geluk van zljd kind . „ Be .
denk , m1jn goede man (" zeide order anderen eene gioote
vrouwemuts tot hem, „ dat men flier alle digen Reizers onts
moet op 's heeren weg, en dat men , wanneer zoo lets ge .
beurt, er waarlijk wel gebruik van mag waken I" Rindelljk
(zoo veel vermag de vrouwelijke welfprekendheid) lies zich
meester c H A R a i it bereden. Ho reisde, per post , met si1nen zoon, den Keiier tie op den weg near Parljs , en trot hem
eau to Soisfons. ALEX A N D E IL ourviug hem wel ; mm. de
eerie opbruifing van edeltnoedigheld wet ,'btkWd dove de
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ftellige weigering van den kant des metfelears . , Ik trek Pa.
rijs flechts door," zeide hem de Vorst ; ,, ik zat mij nergens
ophouden , eer ik in mijne Staten ben gekomen . Zoo gij bet
geraden vindc, wacht mij to Aken op, waar ik overmorgen
&ijn zal, en dan zal ik u mijn befluit mededeelen ."
De goede metfelaar, die alleen aan den fterken drang van
vr.eemden had toegegeven , bedacht zich under , en zijn vaderlijk gevoel zegepraalde ; hij ging Wet naar ~Iken, maar keer.
d e bedaardelsjk huiswaarts, en zijn zoon leerde huizen bouwen, gelijk zijn vader en grootvader en overgrootvader had .
den geleerd .
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(Uit bet Hoegduitsch, door Mr.

A. E . H

(*) .)

Toen de eerfte menfchen om eigene fchuld nit bet Paradijs

verdreven waren, en de vrome Abel onder de wreede hand
zijns broeders den dood gevonden had, verfcheen de Engel
des Verderfs voor den troon van Jehova, en fprak : " Het von„ nis des doods is over de aarde geveld , en de mensch tooct
„ zich zijn noodlot waardig. Vergun mij de magi, eenige
„ fchepfelen tot dienaars van bet verderf voorc to brengen,
„ en anderen to herfcheppen , ten einde dezelven mij in mij» ne tank onderfteunen .'
Jehova wenkte, en de bede was toegeftaan . Toen daalde
de Engel op dit benedenrond, en gaf den leeuw zijne ver .
fchrikkelijke klaauwen en zijnen naar bloed hijgenden muil ;
zijn gebrul deed voor de eerfle maal de velden daveren, en ,
in plants dat zachr krullend haar zijnen hats langer verfierde,
golfden forfche gele manen tangs zijnen nek . De tijger en
bet luipaard, die tot hiertoe onder de lammeren geweid hadden, bekwamen hunne gevlekte huid, en met dezelve bun .
Gier en adelaar fchreeuwden in
Pen boosaardigen bloeddorsc
lucht,
en
bragten
in
hunne
getalrte klaauwen dood en
de
verderf in de dalen to voorfchijn ; rerwijl in de fpleten der
rotfen de van vergif zwellende adder loerde .
1)e Befchermengel der Aarde treurde . Er was tweet rijd
in de Natuur De Engel des Verderfs zelf was over zijn maakC? Alt SiJdrage doer iJnt ge1ezen in bet Departement
fx'bappiit.FO'k NOT 7414 !tI*LOMd{BSN, 14 NOV- z821 .

der Mast-
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rfel wsrkhrikt. Estnwd hij ttocatte zkb, earu fpok ; .„ $chiep
• de iuuscch kick nut z#pe eigene weneld, dam blj rust ea
~, vrede verfmaadde , en daarvoor fluid en heerfebappij koost
• floe leas ik anders, den verfcl>Kiliket(k zija voor de ont_
• heiligde aarde_t"
Zoo fpsak bIJ , en wees die vteesfelijke mongers de woestijnen tot woonplaats sin , en gaf bus de urea des uachts oss
to rooven . Want bij den Hemaifcben Vader is selfs de ge.
ltrengf%e geregtigheid niet zonder liefde .
Toen begaf zich de Engel des Verderfa star de woniogeo
des eerlten menfchengefachts, en plaatfe nick in eases kiei .
nen bof, alwsar Mirza, Abel's geliefde en treureude zuotej~,
boomen en bloemqn kweekce. Dose hof was een Mole beeld
van Eden, vol koele fcbaduw en lieWUk riekende Moemen .
Peurzend ftond bier de Lode des Hemels, gecroffeu doer
Mirza's onfcbuld en liefde. • Meet ik au ook deter vrome
, lijderesfe nog meet, nog sen nieuw lijden veroorzakeu t"
fprak bij . , Doch , dit zij zoo l Veer bet vroom gemoed
, ontfpruit ook uic lijden vreugde . En behoort ztl wet c t
• bet geflacht der gevailenen ? De gavolgen der zonde zijis
• eeuwig . Ook bier behbe de vergaukelijkbeid bare die• naren !"
Hij bong aljneit fief, en ujt bet gof, flat bij roerde, onefond eene vreawuchtige tops
. welke dadelok de planteaq van
rondomme verteerde, en de bloderes es bloefem van bet nasso .
bij zijnde boorapje doorknaagde.
Korc hierop kwam Mirza in haren hof, on verfebrikte,,
toen zij de verwoesting son bluderen en bloefem onsdekte.
Dan , toen zij naderbij Grad , en dic zonderliug gedierce met
deszelfs knagend gebic san de takken gewear ward, fchrikte
zij nog veel meet , err liep ijIings near baren broader Seth,
sane Hang air ep de Lakkeu en vorceert
• Zie," zeide aij , ,
• mijn plantfoenU"
Toen kwam Seth in den hof , en, no de rugs befcbouwd
le belrben , zejde Irij : , Been, Mirzn I uwe vrees fehetfle u
„ dit diet verfchrikkelok . De Aug kfuipt op basin built,
• msar dit die beefc pooten, en is een snider gewormte,
rti dat, geli)k een febasp, van bloderen ;d eefc. tk wil bet vet• treden." Teen fchudde de knasp %as den boom, en de
reps viel op den grond .
,, Ach neen," fmeekte Mirza, „flood dit diet nietl Etea
• ook wig niet de vruckt des booms? Dic diet weet aiec,
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fi dot deze hof mijne vrengde- is . Daarom, dood her nibs l
„ Ik wil htt zoo veel geven, dot Met gbnoeg beeft, en de
,, planten niet fehagd ."
Toen zeldb de knaap : A Zijn dan de dieren son ins nut
„ onderworpen en in ooze magt gefteld
Maar bet is
tech beter, antwoorddb Mirza,
goedheid en zachtzin.
s, nigheid to oefenen, don geweld . Last hear bet leven I"
Daarop maakte 14jirza eene omttilning om de rups, en vet .
zorgde bear van de bladeren en bloefem der boom en, des
nvond3 en des motgens , meer clan zij konde verteren.
Toen de Hemelbode dit zag, werd bij geroerd, en fprak
~, De mensch beefs toch zijn Goddelijk evenbeeld niet ge .
„ heel verloren . HO ken Zelfs zijnen vijand weldoen, en
„ kwaad met goad vergelden ." De Engel ftond peinzend,
en zeide t ,y Her is billijk , dot bet goede bet fchoone ver,, gezelle I" en toakte den knagenden worm met zijnen flat
aan, - en de cups ontving de verwonderlijke kracbt, zijne
eigene doodkist to malren . Dit alles gefebiedde omflreeks den
ibhemeravond.
Den volgenden tnorgetl In de vroegte kwom Mirza in bare'a
hof, en zag near bare rups, moor vond hear niet . „01 zij
zal nog flapen ," was hare kinderlijke taal ; , ik wil hear niet
„ wekken, moor bladeren verzamelen, terwijl de dauw da .r
„ nog op lig4 ." Toen verzamelde zij bloefem en bladeren
want Mirza had door bear weldoen bet diet lief gekregen;
en bad, finds Abel niet meet met hasr wandelde, een hart
voor de geheele Natutlr4
Wanneer Mirza nn met bloefem en bladeren aankwom,
vond zij eefie pop, glinflerend en Moon j als eene purper .
kieurige wolk . En zij fond verbaasd, en riep karen vader
en moeder en al de Karen bijeen . ,, Ziet," zeide zij, „ welk
„ een fchepfel heb ik opgevoed I Thans is bet dood , en rust
P in een verwonderlijk graf. Wie weit, of her niet weder
„ op niettw to voorfchijh komt!"
Zoo fprak Mirza met voorfpellenden geest, en wise tier f
dot zlj de gave der vodrzegging bezat .
Doch Adam , hair Vader, zeide : f, Wie kin zulks door .
„ gtonden ? Begin en einde zijn voor bet menfchelijk oog
„ vetborgen . Doch daze nieuwe gebeurtenis zij voor ons
„ niet zonder wijsbeid . Welaan , laten wij de pop in enze
„ but breugen . "
En zij bragteti bet MUM des diets In bunne woning ;
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terwijl Maria zeide : „ Ik verbeug mil todh , bet diem tot aan
„ deszelfs dood to hebben w* gedaan ."
Daar lag dan hot hulfel van dit onbekend gedierte in do
woning der menfcben, voor hen een beelu van Abel b den
eerst oncflapenen ! Wanneer zij no op zekeren morgen bijeen
waren en over den doode met weenioedige barten fpraken,
zie I daar verhief zich op eens een zacbt geruisch , en do
pop bewoog zich. No craden alien toe, en ftaarden op bet
hulfel, met ftille verwachting.
Daar barst plotfeling bet ronde zilverkienrige graf vaneen,
en zie l daar kwain flit de enge kluis een levend wezen to
voorfchijn, en fladderde en zweefde met een viertal wiekjes
daarbenen . Deze wiekjes no waren blaauw, gelijk de faffier
en bet helder gewelf des hemels, en met een' gouden zoom
omgeven , en iedere wiek was een fpan lang en breed . En in
bet vaneengeborjten hulfel lag een roode druppel, gelijk
bloed . Het nieuwgeboren dier zweefde op fladderende wieken daarbeen boven den waft der bloellende boomen,
Toeir vervulde eene eerbiedlge bewor*ring en vreugde do
barten der eertla menfcben , en s}j dachten tan Abel, den
eerfleling der onctlapenen . En budne oogen warden geopend,
zoodat zij de gedaante van Abel zagen air die eons Engels .
En zij hoorden de item van den Engel des Verderfs , die hua
coeriep : , Ziet! nit den Dood klemt bet Leven, en de Tijd
• verwisfelt zich in de Eeuwigbeid . Aan bet rein gemoed
• en kinderlijk geloof words bet gegeven, de waarbeid in dit
• beeld re aanfchouwen ."
Sinds then dag treurde Mirza niet meer om Abel, en de
eertte menfchen dachten no meer aan bunnen dood, met vro,
lijker uitzigc op de toekomst .

EEN STAALTJa VAN HEDENDAASSCII •B RANSCU KERKLICHT.

De Etoik van a8 Fehr. 1 . 1 . discbt ova, heel ferieus, bet na,
volgend artikel op nit de Echo du Midi
,, Verfcheidene perfoneu, bobooreade tot li :t Stift van Tou•
kufe, en bezocht met verfcbilieude kwalen, badden, door
tusfchenkomst van zijne Eminentie, Monfeigueur den Kardinaal Aartsbislchbp van Touloufe, den eerbiedwaardigen Prins
V A N H O H E N L O H E in bunne genezing behangiielling ingeboezemd . Deze vrome Keckelijke heeft, ten gevolge daar.
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van, to zijne EminWtle gefchreven, flat bif, fee elude to
voldoen aan bet verlangen van deszelfs getrouwe onderboori .
gen, op den aden en 3den Mart eerstkomende, des moagens ten negen ure, zijne fmeekingeu bijzonderlijk ten He .
met zal opzenden, bij de viering der beilige geheimenisfen,
voor de vertigtiug (') der perfonen , tot bet Stifc van Tots .
Itw/e beboorende, welke den bijiland zijner gebeden hebben
iageroepeL. In dezen brief biedt zijne Hoogheid sevens zij.
net Eminentie de vurigile wenfchen son voor denzelveq , Ms .
nlede voor bet geluk van at de geloovigen zijils Bisdoms ."
(e)

ij aosden dit woord met ch wenfchen gefpeld to Men . Pert.

TZRJARINGSGROET AAN DEN Hh.ER • **,
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BET VIEREIN

VAN ltIjN' TACHTIOSTEN VERJAARDAO AANGEUODEN DOOR
TIjNE LIEFBEBHENDL DOCHTERS
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Awe bet kinderlijke hart
Van warm* vadermin voelt blaken,
Zal onze vreugd, dootmengd met fmart,
Op uw verjaringsftesc niet wraken ;
Die lath gewis de tranen niet,
Die, fchoon de vreugd 'c gelaat cloet gloeljen,
In weerwit van onfzelve, ontvloeijen
Ann 't oog, `dat in de toekomst ziec ;
Die zal Been lucbcig lied verwachten ,
En , fchoon de vreugd den beker took,
Geen weemoedvolle zorg verachcen,
Die groefjes ons in 'c voorboofd plooit.

Wij zien, gin dezen gullen disch,
U in aw' vriendenkring gezecen
Het helder oog, 'c gelaac zoo friscb
Doer banst uw' ouderdom vergeten.
Mop ook de Ttjd atwac befbaac,
In rustelooze vaart, verfloren,
Nog ptoegt hij geen to diepe vent
Op Vaders immer jong gelast.
Verbleekc zij dan de kleur der haren,
Waarmed zijn baud uw' fchedel fieri ;
Dit is eeu eerkrans op nw jaren,
Die grootseb om uwe 9apee z*iert .

so

vARfAaaaur
.Hoe weinig $rf arils, dkt 44 #16
Met vastest Rap that hetten ereden i
Geen waglend hoofd htngt u op
Geen ftramme bogs nMvoru;t uw ledena
Met juistheid miiw*w oog hot di*l s
Elk zincuig geeft u Rof tot darkens;
Gemaklijk vans : uw oor de kianken ;
Nog levendig is uw gevoel ;
Veunkt wag ademt gg de geared,
Die Flora's teelt den wantaar biedr ;
Et, wie 't gemis des finaaks betreuren,
Ook dat gehoc oatbreekt u Wet.

;r ;

Niece binders nag u*' v1uggen par,
Met oort l en vertbwd, to wakens
Nog zijt glj, wet gij zijc geweeat,
Ea sietaaud kin verminditg merken ;
Nog daaglijks zien wtj u., met v lot,
Uwe uren tot ons nut befteden,
En, ear g 't vveet, zija at: u antgleds tt
Mee3 voprmwokkan dcor den TIJd.
Wij zien u free& ons bell bedoelen ;
Gij act- Doeh zora :matt mc*enis .
Wie zou dan tiler,, met pns, gevoeteo,
Hoeveel ons zalk an Vader is ;
Ja, dietbaar zijt ge wan 't kinderbW,
En sorglidk teller wij du jasen ;
Herded , met eea ilt#a fman,
Elk jaar, dar we2r is heMgeveren :
Hun aancal temper: onze vreugd ,
Waarmee we n deten feestdag wWeil.
W~i,e, Yon zich zonder ;org verbiijden II
Wie, wonder yrees . bier zVa vEerbegg4f
Hoe lscltjk de avou olken glimmer,
Omzoomd door
t - Imnnegloed ,
Dat godfljk licht ntgt near de kimmen,
Wanner dQ dog ;en eiride fpoed;,
De uitamer mod geree4e Tid,
Vow war la vvatbraf reds to din,
Die alles met zicb henen rijt
14 It euatiaros, onophoudlijk vlpgten,
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U tom$#jam levens gif,,
Hij , Mbaars gewoon zoo veel to geven .
Verkort met elken flap uw leven,
En voere u nader son bet graf.
De woudvorst trod" do ntlaarsvlagen,
DIP herein om 't v*beven boofd ;
De koudo band Aer winterdajIen ,
Zij is iet,, die ziju blaadiit rroft .
Maar weg dit denkbeeld , dot one fmart .
En once, ttanen zou doen vlieten I
De vreugd voegt than aan 't kinderhart,
flat flog uw bijzijn mag genieten .
Uw dagen zijn bij God geteld .
*Cbog' dan uw son ter kimmeapeigen,
Moog' vrij de Tijd tiw aanzijn dreigen,
den eindpaal
God is,
+"die
eerbiedig
nader,iWlt .
Wij treden
En boors i t kinder}IJk gebed,
pan words , door Hem, u , dierbre Vader !
Her. langfie levensperk gezet .
Dien zegen fineeken wij van God .
0, moog' HQ once bee verhoren i
Dan is u bet gelukkigst lot ,
Tot aan uw leyeineind, befchoren .
Hij roepe fpade u van ons of
Near t zalig ooid der Hethellingen,
Die Zijn' verheven croon omringen,
Daar ginlis, aan de andre zij' van 't graft
Die hoop is ons tot troost gegeven ,
Die hoop die Cbristnen toebehoort :
Dot eens ; son gene zLj' van 't levee,
Een blljder morgen ons omgloort .
Offchoon ,,de zon in 't westen zinkt,
Hoar glanfen ons niet meer omfchijnen .
Geen enkle flraal in 't oog meer blinks,
Maar alle ze fn den nacht verdwijnen,
Zij keert terug, met nieuwen glo4,
Om nieuwe glanfen to verfpreiden
Zoo wij, wanpeer wij bier verfcheiden,
(Die hoop Nat vast in ons gemoed)
Al zinken we in den nacbt ter netter,
Die alwat fterflijk is omgeeft,
Wij zien, gewia wij zieir ons weder,
Door ginds, Q Hem, die beuwig leeft t
g . BLOEMEN .
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Perisfe d Jamais tafeufe politique,
Qai prIteM rat let coeurs tin pouvoir detpoil4ut,
?,ui vent le ft' en main r'nivertir its morteis,
Qui du fng heretlque arrofe ks autels ,
Et, faivant un faut ztle oa tinftrit pour giblet,
Ne fert an Dieu de paix que par des homicides.

V d L T A I ft a, tfenriade, Ch4nt 1tt

.filet is nit de Gefrhiedenis bekend, dat, reeds van M
Troegfte tijden des Christendoms af, de belijders van hets
zelve verfchillende begrippen en meeningen voedden oven
onderfcheidene flukken van geloof en beoefening , her
cene van meerder, het andere van minder betang en
wezenlijke waarde voor den Godsdienst en de heilrljke
gevolgen, door denzelven bedoeld . Dan, niet alleen koes.
terde men verfchillende begrippen en meeningen, maar de
ten wilde den anddren de zijne opdringen ; men wend onz
verdraagzaam : de les van den grooten verbreider de3
Christendoms , Paulus : „ Den genen nu, die zwak is ffi
,, bet geloove, neemt aan , maar niet tot twistige za.
,, menfprekinge ;" werd veronachtzaamd : nit den twist
ontftond toorn ; uit dezen haat en vervolging . Met dd
uiterfte fpitsvindigheid redetwistte men over onderwerpen
(*) Uitgefproken in de vergadering van bet to 4lmelo gevestigd Deparcement der Maatfchappif : Tot nut van 't dlgemeen, op den 3den Januarij 1826.
art$OELW.

1826 . No . 6 .
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van befchouwing, verre boven bet bereik van bet menfcUclijk verl{and, 4i, gevolgelijk buite~nn de bevatting der
twistende partijen , of over onderwerpen van beoefening ,
zonder belang voor bet hart, voor de zedelijkheid, en
voor bet bijzonder of algemeen g el.u k ; en het is opmerkelijk, dat juist die twisten , welke over zulke , in een
of ander, of ook in beide opzigten , minst belangrijke
onderwerpen werden gevoerd, veelal met de meeste hevigheld werden nedieven, net de meeste hardnekkigheid
werden voortgezet, en eene wederzijdfche verachting,
haat, fcheuring en vervolging deden geboren worden,
welke tot fchande Verftre-kten van hen, die elkander als
menfchen hadden behooren to achten, als Christenen behooren lief to hebben , als broeders behooren to verdragen , en de , in zichzelve zoo heilrijke , leer des Christendoms eene aanle;idin,g deden worden tot gruwelen ,
waarvoor de Menschheid terugbeeft, - eene aanleiding
tot roof, moord en verwoesting.
Toomelooze heerschzucht en kwalijkberekende flaatkunde vonden , in lateren tijd , in de Onverdraagzaamheid
ten aanzien van den Godsdienst aanleiding , om hare fchandelijke bedoelingen met den fchijn van ijver voor den
Godsdienst zelven to ommantelen . Ter bereiking van tijdelijke oogmerken Breed men voor hetgeen men de zaak
des Hemels noemde . \Vat eerst enkel. vervolging om den
Godsdienst was , werd nu , door vrekke hebzucht , ma .
telooze heerschzucht en listige flaatkunde aangefpoord en
befluurd, en door domme dweepzucht uitgeoefend, tot
zulk een verfchrikkelijk flelfel van Onverdraagzaamheid
gebragt , dat het niet meet mogelijk was hetzelve to dulden, ten zij bet , zoo verre dit flelfel reikte, gelukken
mQgte , alle gevoel van regt en vrijheid bij de menfcheu
uit to roeijen , en veriland en geweten in onverbreekbare
boeijen to kluisteren .
In then fland der zaken, in died hoogen nood greep
men tot de wapenen, tot wapenen van onderfcheidene
foort. Velen vielen , als flagtoffers , in dezen heiligen
flrijd . Met den degen maakte men ruimte voor de pen ,

OVER DE ONVERDRAAGZAADIIIM) IN LEN GODSDIENST .239

en , met de krachtigfle trekken der weUprekendheid, wijd.
d e men dit affchuwelijk ftellel van Oiiverdraagzaamheid
aan de welverdiende verachting van cen n4eer en meet'
verlicht geworden Publiek .
Dan, helaas ! de mensch neigt tot uiterflen . I-let ig
ligter , den dijk to doorgrliven, die den geweldigen ftroottt
der hartstogten beteugelt, -- bet is gemakkelijker, de,
banden to verfcheuren , die de to trotfche fprongen van
bet menfchelijk verftand weerhouden, dan beide, eenrnaall van de kluisters, die hen tot hiertoe bedwongen,
ontflagen , van de uiterfle losbandigheid terug to brengen
tot een behoorlijk gebruik hunner herkregene vrijheid .
Met de vermindering van de algemeenheid der zucht tot
vervolging om den Godsdienst , met bet verminderen der
vrees voor dezelve, verminderde de belangileliing in gods •
dien(ligen redetwist, en met deze ook de belangftellin ;
in den Godsdienst zelven . Zich zelve zoo noemend&
\iVijsgeeren, met den geefel der fatyregewapend, gebruik •
ten de gelegenheid, die de nietigheid van vele godgeleer
de gefchillen hun gaf, om dezNve in een belpottelijk dag .
licht voor to ftellen , en , eene welverdiende verachting
over alle godsdienftige vervolgzucht verfp'reidende, kende
hun opgeblazen vert}and geene palen meer ; zij leerden en+
boczemden eene onverlchilligheid voorallen flelligen Gods
dienst in , die leiden moest tot eene geheele verachting
van alien Godsdienst, ja ! otn (het zij met afgrijzen ge.
zegd) bet beftaan vain God zelven to ontkennen , of, wat
op hetzelfde nederkomt , Hem to doen befchouwen alM
een wezen , waarmede de mensch geene bijzondere betrekkingen to onderhouden heeft, en die dus to zijnen
aanzien als niet beftaande kan worden aangemerkt .
Staatkundige woelingen en omkeeringen , door deze
zelfde foort van Wijsgeeren, voornamelijk door eene verL
warring der beginfelen van bet bijzonder Burgerlijk regi
met de beginfelen van bet Staatsregt, voorbereid en aangevuurd, bra-ten de gemoederen in eene geweldige gisting ; de aardfche zaken namen, door een onmiddellijk
belang, de geheele aandacht in ; er bleef been tijd over,
Q
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an op taken van Godsdienst na to denken . De Lee=rs
van den Godsdienet, bier verjaagd i gin ds *a bet boa .
dig onderhoud vedtoken worde» de, oudervonden die min .
achting , welke maar al to dikwijls suet deel der magte .
]ooze behpefte is, en , met de achting voof de Le eraren ,
gg ook de aching voor den Godadienst zelven, dap 1* , hoe larger hoe meerder veelo ran .
Velep onzer hebben, in hunnen leeftgd, die verachting
voor den Godsdienst tot eene hobgte geklommen gelien,
die hen meermalen voor bet geheel verval van alien Gods .
dienst deed vreezou Dan , wk ooze Ieefiijd heeft, no
vela doorgellane ramp en worfiekng en firijd, nadat de
beginfelen van omkowing eent d6or een naar algemeene
beerfcbappU ftrevend D spotismua waren bedwongen, en
vervolgena die Dew-wismos zelvn van de duizelendehoog •
te, die hot bereikt bad, was ter seder gallon , den Vre.
de in Europe aieg
sgkeeeen , en met denzelvenn de fluff .
were
zucht to inlsndhotlding der godsdienitigeWel .
lingen ala op nieaw amen otttwakenm blur w§ bebben,
helaas! ezien, en zien nog dagelyks deze heilrijke ver.
andering verbondea met eenen teruggang tot den ouden
zuurdeefem der Onvordrasgzaamheid, in bet Godsdieni}ige,
msm daardoor de dw gekochte kafen der ondervinding
vrtmbteloos verloren pan.
kiet is waar, de fahavotten en brandlapels,, waardoor
men, in vroegerep tjjd, de geuite begrippen en meenin .
gen ., Welke men als dwalingen betcbouwde, bij openbaar
regterl,!A gezag ftrafte, en anderen fchriks genoeg inboe .
zemde ., om hunue gevoelens to ensveinzen , zijn nog
met weir opgeregt ; de daden van openlijk geweld, die
onze leeftijd uit Godsdiensthaat heeft zien bedrijven, de
moorden, die hij uit Godsdiensthaat heeft zien plegen,
wedverre van gewettigd to zijn door bet openbaar gezag,
waren zoo vela misdaden tegen de vastgeftelde wetten .
Jtraffchuldig naar derzelver bepalingen : maar reeds toch
beeft de geest der Onverdraagzaamheid magts genoeg ,
om , i op eene of andere wijze , den wrekenden arm der
geregtigheid to vejlamtnen, en bet liraffebuldig pfd
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der vervolgers om den Godsdienst to onttrekken aan bet
dreigend wraakzwaard der door hen gehoonde en beleedigde wet. Durft ook al, tot nog toe, eene onverdraagzaame meerderheid zichzelve met geen openlljk en
wettig gezag tot uitroeijing en berooving der minderheid
bekleeden, men plaagt dezelve door cene langzame en
minder in bet oog loopende vervolging ; men fnijdt de .
zelve, door allerlei kunstgrepen, den weg tot eer en
aanzien af, en, zoo men haar nog duldt, doet men haar
echter op honderd wijzen gevoelen , dat men haar niet ]anger dulden zoude , indien men niet flog door ilaatkundige
redenen we8rhouden werd, haar, door de openlijke aan .
wending van bet uiterst geweld, geheel to onderdrukken .
Wie zou bet hebben kunnen denken, dat men in onze
eeuw, in onze dagen, voor de oogen van bet verlicht
Europa, openlijk met een flelfet van Onverdraagzaamheid
in bet Godsdienflige zou hebben durven optreden, en
hetzelve aanbevelen door alle de hulpmiddelen eener fophistifche drogredekunst? En echter is dit waar. Wij
hebben mannen van beproefde kunde en uitftekende be.
gaafdheden , onder den fchijn van to ijveren tegen de on .
verfchilligheid in zaken van Godsdienst, fchatten van
welfprekendheid en dichtvermogen zien misbruiken ter
handhaving van een flelfel, flrijdig met rogt en rede,
itrijdig met gezonde flaatkunde, ftrijdig vooral ook met
den echten geest van bet Christendom .
In doze omflandigheden, in dezen flaat van zaken is
bet, dunkt mij, geene der Maatfchappij tot Nut van'tAtgemeen onwaardige taak , de meergenoemde Onverdraagzaamheid to beftrijden, en de beoefening van de deugd
der Verdraagzaamheid, op gronden van Rede, Staatkunde en Christendom , voor to flaan . En zoo vertrouw ik
dan ook, M. II. , dat bet door uliegen niet geheel onge .
past zal worden geoordeekd, dat ik de Onverdraagzaamhcid in den Godsdienst tot bet onderwerp tpijner redo
gekozen heb . -- Ik weet, dat ik tot eene Vergadering
fpreek, waaraan perfonen, tot onderfcheidene Gezindhe .
den under de Christenen behoorendc, deel hebben, en
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wier vereeniging tot hetzelfde doel reeds de gunfligfie
vQ moedens omtrent hunne wederkeerige verdraagzaam .'
held wettigt. Men zou dus in bedenking kunnen fIaan,
of de behandeling van hat door mij gekozen onderwerp
in deze Vergadering wet doelmatig zou kunnen worden
geacht . Dan, iki vertrouw, M . H ., dat gijlieden het
daarin met mij zult eens zijn, dat ook de overweging van
tr cende waarheden niet geheel van nut ontbloot is, en
yooral nuttig kan zijn ter bevestiging in bet vasthouden
aan dezelve, in can tijdftip, waarin wij haar door leer
en voorbeeld zien beftrijden ; en zoo ook, hoop ik, zt It
g{1 mij uwe gunftige aandacht niet weigeren, bij de be •
handeling van bet thans door mij gekozen onderwerp.
Dit onderwerp volledig to behandelen, zoude de gren .
zen eener in deze Vergadering to houden Redevoering zeer
Terre to buiten gaan, ja ligtelijk een geheel boekdeel vul .
len . Ik zal derhalve , vertrouwende dat ulieden zulks
uit de Gefchiedrollen bekend is, geene bewijzen nit de .
zelve aanvoeren, ore de waarheid van de door mij a1s
inleiding gegevene, kortelijk to zamen getrokkene fchets
van de gefchiedenis der Onverdraagzaamheid in bet Gods .
dienflige to betoogen, en even weinig met u treden tot
eene befehouwing van naburige Landen, in welke de
'Qnverdraagzaamheid als nit eeneti diepen fluimer herre .
zen , bet verwaten hoofd, met dagelijks toenemende wre.
veltnoedigheid, Heeds hooger en hooger opheft. De gefchiedenis van den dag is ulieden rliet onbekend, en gij
weet dus, dat ik met geene to harde kleuren gefchilderd
hob . Eindelijk zal ik ook niet treden in eene aanduiding,
beoordeeling en wederlegging van die Mann en, die, fe .
dert cenige jaren, zoo buiten als in oris Vaderland, met
mcer- of minder welverfnedene pennen, maar alien met
brandenden ijver, voor de zaak der Onverdraagzaamheid
geftreden hebben . Bij de ongelukkige verrnaardheid, die
zij zich hebben weten to verwervcn, kunnen hunne na .
men en werken ulieden niet onbekend zijn, en ook heeft
het niet ontbroken aan Mannen , die, doorwrochte go .
leerdheid net opgeklaard verftand en fchitterende wel •
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fprekendheid pareude, huinne ~drogredenen hebben ont zer
nitwd, hunne bedoelingen hebben doer ketrn n,sde. vet*
fchrikkelijke gevolgen van hun ftelfel hebben aangexoont,
en hen zoo, in hunne wezen1ljke naa1stheid,, bebben ten
ton ge[feld ; voor de oogen van een yes+ichi en oorded .
kundig Publiek .
Ik zal mui derhalve-thaus . bepaletv,! otu koxtelijtcreenigg
bedenkingen voor to dragon,, gefchikt aom .ons overtuigend to doer zien, dat . dc. Onvefrdr agzn;mheid,in,bat
Gddsd11enflibey
ftri;dig , 1s,y a. met de Rede , b. met ,-de get
zonde. Staatkunde,: . eii ..c ; met de Verhcvene Leer van het
Christendom zehfe .
De gevoelens van elk_me%ch zijn : vrij ; en ult hunnen
acrd am ally vreemde beheerfching onttrokken . Ook des
mcnfchen daden zijn vrij, zoo fang dezelve bet rest van
;nderen nice verkorten,-of op hunne natuurlijice vrUbesfi
inbreuk waken . . Neem dit groudbegiafel weg, en gy
hondt nicts over, dan bet gehecl to ohregt zaogenaamd
rcgt van den fterklten ; dat is, de heerl'chappU vah de
A4agt op de zwakheid, van bet Geweld op den weer .
loozen . Neem dit grvndbegihi 1 weg, en gij voert bet
,egt der Iceuwen en tijgers in, - eon ftaat -van Dorlag van
alien tegen alien , waardoor elk, die meerdere magtheeft,
roofdier is, om ; op zone beurt , bet tlagtoffcr to wor .
den van cenen iterkeren . Deze natuurlijke vrijheid kan,
het is waar, cenige beperking ondergaan ter bereiking
van andere bedoelingen , b. v. bij di~ vereenig ng in maat
fchappijen, of andere betrekkingen, waarin zich de men,
fchen tot elkander • plaatfen ; ntaar deze hepetking kan
2ich nimmer verder uititrekken dan tot daden in betrek .
king van den cenen mrnsch op den anderen, en geed
rnensch kan bet rcgt hebben , cenigen gebiedenden in,
vloed uit to oefenen op de daden van eenen anderen g
rvelke tot hem geene betrekking hebben. En daar nu iemands gevoclen omtrent God, en de wijze, op welko
hij oordeelt zijnen eerbied aan bet lloogftc l'Vezente moe •
ten betoonen, geene betrekking heeft tot eenig aftder
mensch , zoo lang die wijze van zijnen eerbied to betoo.
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pen , met andere woorden, do uitoefening van zijneA
Godsdienst, geene daden bevat, waardoor hot regt of de
vrijheid van con andcr words verkort, zoo volgt natuun •
jijk, dat ook geen ander bevoegd kan zijn, hem hierom .
trent de wijze van handelen vopr to fchrijven , veel min.
filer nog hem geweld aan to doen , zoo hij de voorgefchre,
vend wijze van handelen nict verkiest to volgen .
Dan , ook wanneer men dit ontwijfelbaar regt eens
voor con oogenblik als ter zijde flelt, zal men zich ech .
ter wel niets dwazers kunnen verbeelden , dan de be,
geerte , om cenen gebiedenden invloed uit to oefenen op
bet geloof van cen' andcr' omtrent God en do wijze van
zijne hulde aan bet Hooglte Wezen toe to brengen . Hot
geloof toch is con gevoel, onbereikbaar voorr vreemdo
beerfchappij . Men kan, ja, foms vreesachtige menfchen
dwingen, eon geloof to belijdcn, dat zij pier gevoelen ;
men kan huichelaars maken, en anderen,om eon geloof,
dat zij beleden hebben, onder den naam van f'raf, geweld
aandoen, zelfs hen ter dood brengen ; maar hen wezen.
lijk to doen gelooven, dit is buiten de magi van al het
geweld, plat do verfchrikkelijk(le wreedheid tegen hen hodenkp en, met de gevoelloosftp llardvocbtigheid, in uit%
pefenina brengen kan .
Nog meer valt de dwaasheid van alien dwang in zaken
van geloof in de oogen, wanneer men bedenkt, dat hot
gelooven zelfs niet cons van den wil van hem, aan wical
pen dat geloof wil opdringcn, afhangr . In hot geloof is
de mensch lijdelijk, niet dadelijk ; het is geene daad van
zijnen wil . Hot geven of weigeren van geloof hangt niet
of van zljne wilsbepaling, maar van de overtuiging, dia
de to gelooven coorgefl,elde zaak bij hem al of niet to
weeg brengt . Hoe dwaas is hot dus niet, een' mensch
to willen dwingen, om to gelooven , was gij hem voor.
Belt, wanneer, ook bij den besten wil om u to belie,
von, bet niet eens van homzelvcn afhangt, u eon genoa .,
gen to geven, hetwelk hij u anders gaarne zou verfchaf,
fen 1 r-,n hoe moeijelijk, ja bijna onmogolijk is hot nicr,
bij 4a ;pienifchen in he; a,gemcen (net flcchts zeer weiniY
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uitzonderingeo)_ die overtuiging to weeg to brengen ,
welkn noodig zou zijn , om hen, met kennis van zakett
en in opregtheid des harten , van godsdienftig geloof to
doer veranderen 1 De meesten toch hebben hun geloof,
als erfgoed van hunne ouders , door reeds in de vroeglle
jeugd bijgebragte indrukken verkregen ; zij hebben noel ;
de kupde, noch den tijd, noch de middelen opt die to
verkrigen , waardoor zij in ftaat zouden ge(}eid zijn , out
de tnecrdere voortreffeljjkiteid van eenig ander Godsdienstftelfel, don 2}1 ip hunne jeugd ontvangen hebben, to be .
oordeelen ; en zij hechten zich zoo veel to vaster aan hot
hunne, naar mate hot hun door de hun dierltaarfte per,
fonen is bijgebragt, en zij buiten ftaat zijn, de hoogere
waarde van bet hun niguw aaubevolen ftelfel to befejien,
Hoe dwaas is nu bij dit alles niet bet formulier der Ott,
verdraagzaamheid : geloof, vat ik gelof en gj nict gmloQ,
yen kunt, of g!y zult fterymu!
Maar ook met de gezonde Staatkunde is deze Onver •
draagaaamheid ten hoogfte ftrijdig . - Vrijheid (de $e.
fchiedenia der Wgreld , de vergelijking der Landen , waar•
in men dezelve Zoo veel mogelijk heeft behoudep, met
die, in welke men dezelve zoo veel mogelijk heeft yerkort, leert ons dit) vrijheid is de vruchtbare bron van
bijzonder heil en algemeen volksgeluk, Om hot hoogtr
doel der Burgermaatfchappij , de regtsveiligheid van ep .
kelen en van alien , to verzekeren , is bet zeer zeker onyermgdelijk noodig, de natuurlijke vrijheid in vele opzigten to beperken ; maar deze beperking moet niet grillig,
niet willekeurig zijn, niet verder gaan dan noodig is ; zij
moet gewijzigd zijn naar bet doel , en de uitoefening der
patuurlijke vrijheid niet verhinderen, ten aanzien van on.
derwerpen , die daartge geene betrekking hebben . Het is
wijs, bet is billijk, bet is regtvaardig, door wettelijke
voorfchriften , de ntituurlijke vrijheid der leden in de nit .
oefening van daden , die tot bet doel der BurgermaatfchapB
pij betrekking hebben , to beperken, en zoo de daden
van enkelen en alien to leiden , to rigtep en to befluren
tot de lioogstmogelijke bereiking van bet algeuneene duel .
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Maar bet is dwaasheid, bet is onregtvaardigheid, bet is
dwingelandij, die beperking to willen uitftrekken tot day .
den, die met bet algemeene doel der Burgermaatfchappij
in geen verband flaan. Her is de taak der'Staatsregering,
de daden barer onderhoorigen to regelen, in zoo verre
zij leden zijn der Maatfchappij , en hen to vorfnen tot
goede burgpers van den Staat . slier is de natuutlijjke grens
van dt~ti werkkring der Staatsregering. De gev elens , de
gedachten der burgeren, bun geloof ontttdnt bet Hoogfte
Wezen en de wijze van deszelfs vereering, zoo la b zich
dit 9lles nict in daden openbaart, die met bet doel der
Burgermaatfchappij flrljdig zijn , ontvlugten , uit derzelver
card, den beheerfchenden invloed der Staatsregering . Geetic flellige bevelen l:an zij bier Seven . Maar blijft alleen
bet weldadig vermogen , om de vrijheid to befchermen
tegen lret gewekl, en bet misdrijf to beteugelen, dat, onder den dekmantel van Godsdienst, de algemeene beginrelen van refit en zedelijkheid aanrandt, -en al-zoo inbreuk
itiaakt op de inwendige veiligheid Van den Staat . Geene
wettelijke bepalingen kunnen echte Hemelburgers vormen .
iJat l(onlnsrijk is niet van deze wereld . Geen dwang,
geen geweld, maar overruiging in her binnenfte, en reeds
aanvinkelijk gevoel van zaligende vertroosting, becht de
menfchen aan God en zijnen dienst, en bcreidt hen voor
de intrede in een beter Vaderland .
Moet reeds de voorgaande befchouwing en redenering
ons tot bet befluit leidcn, dat de Onverdraagzaamheid in
bet Godsdienftige met her gezond begrip van Staatkunde
to eenemale flrijdig is ; de overweging van hare nadeelige
gevoigen voor de Burgermaatfchappijen zelve, waarin zij
geoefend wordt, zal ons hoe langer hoe meet in dat befluit bevestigen , en her pleit to dezen onwedcrfprekelifk
voldrngen .
Ilet komt mij niet onbelan-rijk voor, bier op to merken, dat gezegde Onverdraagzaamheid, naar gelange van
de naaste bron , waaruit zij voortvlocit, zich in twee
hoofdfoorten onderfcheidt . De eene, welke men, in
eenen bepaaldcn zin, Godsdienftige Onverdraagzaamheid
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}teettill ken, rlgt bare woede en geweld eigenhjk meet bepaald tegen de denkwijs zelve ; z'tj haat die, omdat zIj
van de hate verfdhilt ; zij waattt de Godheid door dezelve
beleedigd, en, als kwatn niet der Godheid zelve de wrap
ke toe , als waie zij buiten (teat bet to vergelden, -acht
men zich geregtigd, ja verpligt, den vermeenden had4
aangedanen boon in bet blood zijns dwalenden broeders
uit to wisfchen . De andere, Welke men eigenlijk 4t
draagzadmhekd ter zake van den Godsdienst kannoedten,
is net zoo zeer tegen -de denkWljsr zelve, als wel tegeft
de factie, tegen de . zamenfpanning, welke men vreest
dat ult dezelve ontftaan zal, gerigt . Bezorgd •votir eigen
behoud, wordt men onderdrukker, om cone onderdrtikking vobt to homen en of to wenden , welke men zelve
in de toekomst vreest, en ltraft, als bij vodrraad, in bet
levend gellacht, de misdaden, welke men meenr te molten vermoeden door deszelfs •ziakomelingen to ztillenwor=
den hedreven.
Wilt gij voorbeelden uit de vroegere gefchiedenis?
Neem voor de eerlte foort die van Filippas den It, K6ning van Spanje, en voor de Wetde die van-fommi
Romeinfche Keizers, tegen de Christenen betoond . -Wilt gij voorbeelden uit onzen eigen' tijd ? Neem voor
de eerlte foort Frankrijk, en herinner tt voor de- •t weede,
wat no ;-kort geleden in Brktanje-tegen de Ieren gezegd
en belloten is, en wat in Griekenland door Turkfehe Barbaren tegen dat floutmoedig, madr engelukkig Heldenvolk
words uitgevoerd .
Beide ioortcn van OnverdraagzaamheiJ cehter , komen
daarin overe :n, dat zij ten hoogtte onflaatkundig zijn .
Beide misfen haar doel, en brengen voor elken Staat,
waar zij uitgeoefend worden , de nadeclig(te gevolgen
met zich .
Vergeefs is bet,, de meeningeh, in zaken van Godsdienst, door bedreiging van geweld, of door dadelgke
aanwending van hetzelve, to willen onderdrukken . De
Godsdienst zelf hebbe zijne bedreigingen ; hij beefs ook
zijne beloften . Hoe meer bet geweld dreigt of ,'drukt,

e

A$

REDRVOEAING

.hoe iterker de mensch aan denzelvep vasthoudt . Hij be.
fchopwt zijnen Godsdienst in zulk een oogenblik als zo
cenigst goed, betwelk hem niet kan ontnomen worden,
qn hetgeen bij de aanwending van her uiterst geweld,
cenen wreeden dood namelijk, bet eenigst goed is, dat
voor hem zijne waarde beboudt . De wreedite vervolgin.
gen, die ons de gefchiedQnis geboekt heeft,hebben nooit
cenige andere uitwcrkipg gehad.
Maar, her zij do vervolging meer bljzonder tegen de
meening of denkwijs, her zij vooral tegen eene gevreesde
factie of zamenfpanning gerigt zij, zij bereikt nimmer
baar doel, maar bevordert veeleer bet gevreesde onheil .
Begin met to verdrukken, en gij fchept eene factie ; de
verdrukten vereenigen zich , en fcheppen moed : zij verwijderen zich wit den Staat, on deze lijdt daardoor een
onberekenbaar nadeel ; of, ipdien een gelukkig toeval hun
de magt verleent, om zich uit hunne opderdrukking to ver •
heffen, worden zij, op hunne beurt, onderdrukkers vast
de Godsdienstgezindheid, waardoor zij zijn verdrukt ge .
weest, en wreken zich op dezelve, 41s de ingezetenep
van eenen Staat op eenen onttroondeu Tiran.-- Zietdaar
de steeds zich gelijkblijvende gefchiedenis der vervolgzucht .
En ik meen dan oak wit dit een en ander met volkomene
zekerheid to mogen befluiten , dat de Onverdraagzaamheid
in den Godsdieust me ; eepe gezonde Staatkuude to eenq.
male ftrijdig is .
OM flu nog eindelijk, naar mijn opgegeven voornemen ,
to toonen, dat doze Onverdraagzaamheid ftrijdig is met
de verhevene Leer van her Christendom zelve, wil ik
mij thans nlet beroepen op den geest, lien de Christelijke Gadsdienst ademt, op de algemeene liefde, die zy
aanbeveelt, en alles, war verder, dartoe lrekkende,
tallooze malen is aangevoerd en bijgebragt, op eene wi$ .
ze, veel beter en gefdtikter dau die, waartoe ik mijzel .
ven in ftaat gevoel en ook de beperktheid van mijn beftek
gedoogt, daar eene behoorlijke ontwikkeling hiervan,
voor her minst, de ruimte mijner geheele rede zoude vereifche¢ Ik zal mij daarow thaws alleen bepalen, om uwe
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aandadit to vestigen op de wijze, hoe de werkzame ver •
breider des Christendoms, de Apostel Paulus, de Onverm
draagaaamheid in bet Godsdienltige, met de nadrukkelijk .
lie taal , heeft beftreden , en daarentegen de onderlinge
verdraagzaamheid, met de krachtigtle drangredenen, aan .
bevolen .
Onder de Chtistenen to Rome was, namelijk, een vera
fchil van gevoelens ontllaan omtrent de al of niet geoorloofdheid van bet eten van fommige fpijzen , als ook over
de viering van den rustdag, of den dag des Heeren .
Liefdeloos begon men reeds elkander wegens deze ver •
fchillende meeningen to beoordeelen en to veroordeelen .
Twist nlet met elkander (hierop komt hoofdzakelijk ne .
der, wat, in deze omttandigheden, Paulus, in bet I4de
Hoofddeel zijns Briefs , aan hen fchrijfr) Twist niet met
elkander, veracht elkander flier , vetoardeelt elkander niet.
Wie no- zwak is in her geloof, wie nog niet genoegzaanl
door de Christelijke leer is verlicht, onthoudt zich van
fommige fpijzen ; de ferkere in bet geloof, de meer ver •
lichte, acht alle fpijzen geoorloofd. De een acht den
eenen dag boven den anderen dag ; maar de ander achtaIle
dagen gelijk . In zichzelve zijn deze zaken onvcrfchillig ;
geene fpijze is op zichzelve onrein of ongeoorloofd , geen
dag voortreffelijk boven den anderen . Intusfchen zoeke
cen iegelijk de verzekering in zijn eigen gemoed , en zorge, dat zijne daden met de infpraak van zijn geweten
overeenkomen. Gij behoort geen' ander' om zijne desk+
w1js to verachten of to veroordeelen ; want voor onszel •
Yen zullen wij Gode rekenfchap geven . Acht lemand
zich in gemoede verpligt, zich van eenige fpijze to onthouden, hij handelt tegen zijn geweten, zoo hij dezelve
gebruikt , en dus misdadig , hoezeer anders de zaak in
zichzelve onverfehillig is . Ja, zelfs hij, die tw1jfelt, en
evenwel zoodanige fpijzen gebruikt , handelt zondig , om.
dat hij niet handelt naar zijn geloof, naar zijne overtuiging, naar de infpraak van zijn gemoed . Veroordeelt
echter elkander om zoodanige zaken niet . Weest in zulke
onverfchillige dingen liever toegevend, om uwen broeder

*5o

REDEVQ RINCY

niet, to ergeren.. Dringt D u ttv geloof, uwe,overtuiging
uiet, pp . Bedenkt,, dat eigene overtuigittg in dtzeti test
rigtfnoer met flrekkep- Hebt gij geloof, hebt dat bij
WeLven voor God ; zalig is hij, die zichzelven diet oor
dealt in Jtetgepe hi? vpor geed houdi , I lL bet geloof
is eene zaak tusfchen u en God, en gelukkig jWj, did
zijne daden naar zjne overtpiging inrigt, wigtts hatade .
lingen overeenflelnmen ntex zijna geloof en met deinfpraak
vai . zijn geweten !
Ziet - Our, M. H, , .de echte her der Verdraagzaamheid
met eerie edele • eenvoudigheid, maar tevens ; met kracht
fn nadruk voorgefleld, en op hare, eigene natuurlijkegron .
den gevestigd. Ja, diepdenkende j?aulus ! met u roep ik
uit : Nie~nand behoort to heerfehen over het geweteq
van een' ander'; een: iegelijk vindt,hier zijnen eigen' reg.
ter in zgne overtuiging en geweten ; een ieder zal voor
;ichzelven Gode rekenfchap geven . Niemand der Chris
tenen behport zijnen broeder orn een verfchil in gevoe .
lens to veroordeelen , wanueer deze zich tot . onderwerpen
van befchouwing of beoefening bepalen , waardoor geene
ipbreuk words gemaakt op eqns anders regt, of de zede .
lijkheid gehoond . Met u roep ik mijnen medebroederen
toe : Hebt gij geloof,, hebt dat bij uzelven voor God !
En zoo Ilrekke dan uwe eenvoudige, maar krachtige,
Christenen gerigte taal voor mij tot
tot de .omeinfche
1
bewijs, dat de Christelijke leer, die gij onderwezen, aangeprezen en alom verbreid hebt, een vijand is van On .
verdraagzaamheid .
En zoo heb ik dan, M. H . , de teak, welke ik . mij had
yoorgefteld, naar mijn gering vermogen volbragt, en de
Verdraagzaamheid in bet Godsdienflige, zbo veel in mij
was ., door mijne . rede .gehandhaafd. Moge oo.k .mijnevoordragt verre beneden daar onderwerp zijn, ome
de waarde
van dat onderwerp vindt Iigtelijk mijne fede bij. u verfchooning ; want de gevoelens van uw hart komen den
fpreker to gemoer. Waar toch zoude ik wel meer toege-negene ooren vinden,dann
in Nederland? Zal ik de fchimmen opzer Voorvadcreu oproepen, die gevallen zijn als
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legteffers-van gewetensdwang, om van hen to vernemen,
dat Vervolgzucht in her GodsdienNge de verfchrikkeliikfle dwinp-elandij van alle is? Zal ik de fcltim van onzea
Eerften Willem oproepen, met hen, die neven$ hem ge.
vallen zijn in den heiligen flrijd tegen Godsdienstvervoiging, om van lien to vernemen, dat Vrijheid van Gewe .
ten een onwaardcerbaar goed is, voor geene onofferingen
to duur gekocht? Neen ; traneri vats weemoed %vijden wjj
aan de gedachtenis dier flagtoffers, en gloeijen van verontwaard'iging tegen de helfche vrvolgzucht, die dat of.
fer vroeg . Ons hart verheft zich bij de graven dier flelden, die gbed en bl'oed veil hadden voor de Vrijheid vaa
Geweten , en Iiever met het Vaderland widen vergaan t
dan den tick geduldig buigen onder her juk van cenert
gevloekten gewetensdwang . Maar voor ons is bet ge .
noeg, order de vaderlijke regering onzes eerflen IConin,gs,
onder de betcherming der wet, de voordeelen der Verdraagzaamlieid in her Godsdienflige in de ruimfle mate tg
mogen ondcrvinden, om ons de Vrijheid van Geweten tg
doen befchouwen als ons dierbaarst en onwaaxdeerbaar
goed, en ons hart to vervullen met cenen onuityvischbaren haat tegen alle Vervolgzucht . Ja, M . H .,
Verga, in eeuwigheid, de dwangzucht, die 't geweteu
In ijz'ren boei wil flaan, wil leiden aan de kcten ;
Die tot bekeering roofc en moordt en 't offer - zengr,
En, op 't gewijd altaar, bet bloed der ketters pledgt,
Door vuig .belang befiuurd, door dweepzucht aangedreven,
Door menfchenflagtiug flechts - waant , eeraan God to geven l(*)
Verga die dweeperij ! Dat razend wanverfland
Zij eeuwigtijk geweerd van 't dierbaar Vaderland t
(') Navotging van zes regels in den tweeden zang der
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WAAttNEMIIVGEN, OMTAENT H$fi tEBRUIK VAIN D$
RADIX ART$MIS1
VtlLOARIS, OF ORWOMEN B11.
VOET* IN DE ElILEPSIEe
Door
$ . J . TH•O MAS$EN A TAUESSIN1 .
1k heb in een der voorgaande ilukken van dit geacht
tijdfchrift ten berigt medegedeeld omtrent fret gebruik van
den wortel der ,friemifsa vulgdrif, of Bi, ~voet, in deEpA
lepfe, gettokken ult bet journal der Practi/bben Heilktmde von C . w. H U F E LAND and E . O $ANN. De
fchrijver van dat berigt was Dr . B u R D A C H. flan, de
lieroemde H U F E L A N D had, in de Charitd to Bertljn,
deze waarnemingen door nieuwe proeven bevestigd ge .
vondeli, eft door dit middel eene diturzacne genezing be .
werkt. Daar intusfchen deze verfchrikkelijke en deerniswaaedige xiekte uit zeer verfchillende oorzaken ontflaat,
char vele dezer oorzaken organisch zijn en niet genezen
kunnen worden, fpreekt bet van zelf, dat dit middel nief
in alle gevallen herilelling kan to wee- brengen . Eene
langdurige ondervinding en met alle oplettendheidte werk
geftelde proeven moeten ons alleen leeren y onder welke
omflandigheden en in welke gevallen men die middel met
hoop van een goed gevolg kan aanwenden . Ik heb om
deze redenen mijnen Ambtgenaoten verzocht, met het ;
zelve proeven in bet work to flellen, en dezelve of aaa
mij, of in het een of ander tijdfchrift mede to deefen .
Aan dit verzoek is nil door velen milner vrienden voldaa'n ,
en ik zal dan ook den uitflag dezer proeven, zoo wel als
die van mij zeif, bier mededeelen . Ik bad wel gewenscbt,
dat men mij in fommige waarnemingen naauwkeuriger de
omflandigheden en de vermoedelijke oorzaken had kunneit
opgeven ; dan dit is dikwijls moeijelijk , fointijds ondoenlijkr
Vooraf zal ik echter hier dienen op to geven datgene,
It welk wij van den Heer B U R 1) A C H, ter nadere bepa.
ling van bet gebruik der llrtemifia in de vallende ziekte r
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vtndtn opgegeven, ten einde dit een en ander zoo wel
inet mijne eigene, als met de mij medegedeelde waarnee
mingen to kunnen vergelijken s en daaruu eenige befluiten
to trekken .
In bet 59ften deels 6de fluk van de maand December
18 24 beefs de Heer B U It D A C H ons berigt, dat hj
federt korten tijd bad opgemerkt, dat de Epilepfie, die
jonge mansperfonen van bet 17de tot bet 22He jaar, als
een gevolg van to ilerken wasdom, , en dus als eene zuii
vere ontwikkelingsziekte , aantast , niet alleen niet naar bet
gebruik der 4rtctnifia luistert, maar daardoor zelfs very
ergerd wordt ; en dat na een herhaald gebruik van dezen
wortel de toevallen zwaarder weeden en meermalen wederkwamen . Hij heeft hierom zijne correspondenten ge.
waarfchuwd , dit middel niet, dan onder bet opzigt van
een' Geneesheer, to laten gebruiken . Hij oordeelt bet in .
tusfchen niet ondienilig, om bet in dit geval een- of andermaal to geven , omdat de fchadelijke werking alleen na
cene meermalige aanwending gevolgd is , en dat dit mid.
del dit bijzondere heeft , dat in alle gevalleni, waarin bet
cene genezing heefc to weeg gebragt, deze na de eerfle
of ten minfle na de tweede gift gevolgd is ; terwijl, bet
alsdan flier geholpen hebbende , bet verdere gebruik nut,.
teloos was . Hij had daarentegen bij vrouwen deze uit..
werking niet gezien in die gevallen, waarin de Epilepfie
duidelijk uit de ligcbaams . of geflathtsontwikkeling voortgefproten was ; en over bet algemeen had hij opgemerkt i
dat de genezingen met dezen wortel meer bij Yrouwen
dan bij mannen gelukten, en wel in de proportie van drie
tot twee . Hij zegt no- geene bepaalde indicaties van dit
middel in de Epilepfie to kunnen opgeven, daar bet dikes
ivijls in zeer hardnekkige gevallen hielp , en in volko+
men gelijke gevallen geene uitwerking deed . . .Intusfchen
fcheen bet, dat bet vooral van nut was, wanneer de
ziekelijke Hemming van bet zenuwgeflel door de over •
blijffelen van eene ontwikkeling (Bildunbsproces) veroorzaakt of onderhouden wordt . Voorts meent hij uit zijne
waarnemingen to molten befluiten, dat men het uleeste
IaIENGELw, 1826 . NO . 6.
)~
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en zeker2e nut van de Artemi,'Fa to cvachten heeft, wan.
neer die in het begin der ziekte gegeven wordt, en dat
men de verdere aanvallen kan voorkomen, wanneer men
bet in de eerfte drie of vier dagen na den eerften aanval
toedient, char lice, later aangewcnd, dikwijls, even als
alle andere middelen, werkeloos blijft .
Hij gaf dit pniddcl in alle gevallen , zonder eenige voorbereiding, en zonder op de aanleidende oor2aken to letten ;
en, of1choon de ~lrtemifia door eene zweetdrijvende
kracht fchijnt to werken, heeft hij niet kunnen merken,
dat dezelve van eene bijzondere nuttigheid was, wanneer
de ziek ;e nit eene rheumatieke oorzaak voortkwam , en
dat aisdan bet daardoor veroorzaakte zweet geene gene .
zing to weeg bragt.
Met opzigt tot de bereiding heeft hij noodiggeoordeeld
to waarfchuwen, dat men bij het tot poeder maken van
den wortel wel moot opmerken , dat men de harde bout.
achtige deelen en de dunfle einden der wortclen eerst moet
wegwerpen, voordat men den alleen werkzamen bast des
wortels toebereidt. Hij had ontdekt , dat fommige Apothekers,na het to voren geroost to hebben, de houtachtige, witte , krachtelooze flofmet geweldhadden geftampt,
en daartnede de maag der zieken hadden overladen . Hij
had aan de zfrtemifia, die hem ult verfchillende plaatfen
tot onderzoek was toegezonden, gemerkt, dat do bcreiding daarvan zelden behoorlijk was gefclued, en dat de
Nvortels m4est op de kagchels al to beet gedroogd wa .
ren, waardoor de kracht verloren ging . Intusfchen kan
men dezelve, laat in den berfst, wel aan de matige warm .
to van eene kamer, die echter niet boven de 14 tot x6o
van R E A u rr u it pat, blootItellen .
Eij de eerfte bekendmaking van dit middel is de gift
daarvan vat al to hoog opgegeven . Latere waarno,
tpingen hadden hem geleerd, dat men bij jonge lie .
dert , die eene middelmatige opwekbaarheid (mittlere
Reizbarkeit) haddezt, meestal veilig een half drachma, et} dat ttren jongen, landlieden, die minder gevoelig
waren, van 35 tQt 40 grein voor eene eerfte gift konde
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seven . Wanneer nu de eerfte gift weinig zweet veroor .
zaakt en geene uitwcrking hceft, kan men na 24 urcn bij de
eeritcn de gift van 36 tot 40 gr . toedienen, bij de laatflen
tot 45 gr . verhoogen . Na zulk eene voile gift ziet men
nu duidelijk, wat men van dit middel to verwachten heefr .
Men moct bij jonge menfcheh de gift nict aan(tonds tot
een drachma en meer verhoogen, wiji bet dan onaangename werkingen op bet vaatgeftel kan to weeg brengen,
welke men bij cen matiger gebruik niet zoo zeer to vreezen heeft. Intusfchen fchijnt de vermeerdering der aan .
vauen , na f erke en herhaalde giften , niet alleen van de
prikkeling van bet vaatgeflel , marvel nhbije
zondere betrel king van deze plant op de epileptifche
ziekte van bet zenuwgeitel of to hangen .
Op deze nadere bepalingen omtrent bet gebruik der
4rte;ni/ia laat hij eerst vol-en cen bevestigend geval van
de lrcilzame werking in de Epilepfie, medegedeeld door
Dr . WAGNER van Schlieben.
F It A N Z T . , een we] gevoede, gezonde jongen, t3 ja .
ren oud , had federt drie jaren aan epileptifche toevallen,
waartoe hij reeds in zijne kindschheid onder bet krijgeri
der tanden eene hebbelijkheid fcheen to hebben verkre .
gen , onderhhvig geweesr . Sedert dien tijd waren echter
daarvan geene fporen meer overgebleven . V66r drie jaren
kreeg hij onverwacht cene oorveeg, waarop aanflonds
een aanval van Epilepfie volgde ; hierop volgden meerdere aanvallen , maar niet fchiclijk op elkander . Na verloop
van een jaar vermeerderden de aanvallen , en met dezelve
ook de hevigheid der ziekte zoodanig, dat hij des daags
van 6 tot IS aanvallen en des nachts van 3 tot 5 kreeg,
welke nu langer, dan wederom korter duurden . Met de .
ze ziekte ontwikkelde zich eene zekere diefachtigheld
(warre Diebsfinn) , zoodat hij fcheen to moeten ftelen alles wat hij vond, hetgeen den ouderen veel verdriet ver .
oorzaaktc . Allengs fchenen de geestvermogens meer en
meer to verminderen , en ook hiermede de zucht tot ftelen .
Nadat men allerhande middelen vruchteloos had gebezigd,
gaf de t leer w A G N It Ii de llrtenzifra, wclke hij tc then cin.

256 WAARNEMINCEN,

OMTRENT DEN fIJVOET,

de uit Berl?'n ontboden had . Na de eerie gift, die den
lijder 'savonds to bed gaande met warm bier gegeven
wend, kreeg hij 's nachts drie aanvallen, en verviel in
een zeer fterk zweet, hetwelk tot aan den morgen voortduurde. 's Morgens vroeg ontwaarde men in de flaapkamer een' ondragelijken rottigen flank , die alle vreemden,
welke er inkwamen, verjaagde . Nu ontwaakte de zieke,
die men in zijnen flaap niet had willen floren , en men
bemerkte aistoen , dat niet alleen de lijder , maar ook bet
bed, waarop hij gelegen had, dezen ondragelijken -flank
voortbragt. Den volgenden dag had hij geen aanval • ;
's avonds herhaalde men bet middel ; 's nachts kwam Iettoeval weder , met dezelfde verfchijnfelen , doch in eene
mindere mate ; 's daags was hij wederom vrij. Men gaf
hem. 's avonds weder de Artemifia , en hij bad zweet noch
aanKaI ; men merkte nu geen flank meer , en er was geen
fpoor van de Epilepfie overgebleven . Sedert is hij niet
alleen van de vallettde ziekte volmaakt genezen, maar zij .
ne zielsvermogens. ziju wederom volkomen herfteld .
Hierop volgen nu eenige letterkundige berigten , zoo
van den fchrijver, als van den Heer s T 0
, to Arensberg , omtrent bet voormalige gebruik der. Artemifia, uit
oudere fchrijvers overgenomen, welke ik,als weinig belangrijk, voorbijga .
In bet eerfle ftuk van 1825, pag. 14-1, vind ik eene
waarneming van Dr. R 0 N 0 RID E N van Burde , onder den
titel : nut ran de Radix Artemifria in Chorea en Epilep/ie .
Bij een zwak meisje van 15 jaren, dat de menfes nog niet
gehad bad, onrflonden, na het plotfelijk verdwijnen van eene
keelziekte, hevige krampen in de handen, die zich weldra door het geheele ligchaam verfprgidden, en eindelijk
eene volkomene Chorea St. Viti daarftelden, terwijt zij
volkomen bij hare kennis bleef. Zij had reeds allerhande
geneesmiddelen gebruikt , toen de fchrijver geraadpleegd
werd . Zestien giften van een drachma Brtemifia, en
eene fpaanfchevlieg-pleister in den nek,die eenige dagen
open gehouden werd, namen reeds in de eerfle zes da .
gen de krampen weg. Veertien dagen na bet ophouden
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der krampen kwamen de nren/es in een' ligten graad to
voorfchijn , en hierna verloor zij alle fporen dezer onge .
fteldheid.
Hij had de voortreffelijke uitwerking van dit middel bij
twee menfchen , die epileptisch waren , gezien : deze gevallen hadden echter niets biizonder merkwaardigs .
Ip bet ,?ournal van H U F E Y, AND Van October i8zg
beeft de Heer n u tt D A C t-I ons wederont een nader berigt
omtrent de uitwerking der Brtemifts in Epilepfie gegeven . Hij maakt hier de aanmerking, dat hij in Berlin
daarvan eene veel gelukkiger uitwerking ondervond , dan
hij uit de berigten van elders gewaar wend. Van de twintig ziektn, aan welke hij bet middel bad gggeven, genazen er achttien, terwijl bet in andere handen naauwehjks
twee van de twintig geholpen had, H.ij fchrijft dit aan
de bereiding van bet middel toe, Hij heeft opgewerkt,
dat men de uitwerking niet naar de oorzaket ; , maar naar
de tusfchenpoozingen en de periodiciteit der aanvallen
moet beoordeelen . Het juiste geval , waarin bet, middel
zeker helpt, is, als de tusfchenruimten tusfchen de accesfen zeer kort, en dezelve zeer hevig zijn, zoodat de
zieke niet tot bezinning komt . Men geeft den eerften
dag twee giften , en vervolgens dageli)ks tot den derden
dag e6ne gift ; daarna dient men om den anderen dag eene
vrij iterke gift toe . Het maakt geen ooderfcheid, hoe
lang de ziektg geduurd heeft . 1 r volgt aldjd verligting .
Onder verfcheidene honderd gevallen is bet hem niet voorgekomen , dal or meer dan drie accesfen daags kwamen .
Meestal kwam er een acres 's avonds en 's morgens . Onder deze gedaante komt de ziekte meest bij kinderen van
5 tot 15 jaren voor . Deze accesfen komen van onderen
op uit de voeten aan (juist wet niet met eene eigenljjke
aura Epileptica) en zijn niet zeer hevig . Veelal zijn dezelve met teekenen van wwrmen vergezeld, offchoon wormmiddelen daartegen niet veel vermogen bebben . Deze
kinderen verdragen de 4rtemifia zeer goed,. De aanvallen
worden daarna veel zwakker, en flaan vervolgens eenige
dagen over . Men moet dan bet middel eenige weken,
in klimmende giften , twee- of driemaal 's weeks toedie .

S.0
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nen . 1n deze gevallen-zweeten zlj niet zeer flerk . Men
kan dit middel ook tot bet igde jaar gerust geven, al is
bet eene ontwikkelingsziekte . In latere jaren kwam hem
de ziekte onder deze gedaante niet voor . Deze behande-

ling moest men onderaeunen door laattwe aromatifche
baden . Het middel wer-kte minder gunf ig bij menfehen
van 17 tot ag jaren, bij welke de aanval 's nachts kwam .

Het hielp ook weinig, wanneer bij bejaarde manners do

toevallen om de 6 , 7 of 8 woken hevig en met een fl ;erk
zweet zich vertoonden . Het is een waar jpecijeum in
a11e kratppachtige toevallen der kinderen . Wanneer dq
toevallen daarbij hevig waren , voegde bij tnofchus er bij .

Bet was zelfs van nut , wanneer er een ligte trap van
ont(teking bij plaats had . Bij meisjes van to tot ig jaTen, bij welke zich de menfes moesten ontwlkkelen, ko-

men deze fpoedig voor ten dag, . waarna de Epilepf a op.
.
wegblijven
kroudt , zelfs wanneer do menfes naderhand
.

Wanner de ziekte na de ontwikkelingsperiode ontilond,
eelfs wanneer de menjes onregelmatig waren , deed de
temi)?a minder nut .
H U r n L A NP voegt bier in eene noot
llerl~n twee gevallen van genezing had
bet eene in bee Poliklinisch Inftituut,
Dr. s c it m I U , waarin een meisje 'in de

fl,.

bij , dat ho in
waargenomen ,~
bet andere van
ontwil kelings .

periode door eene enkele gift van dit middel, na eetr
Bert zweet, hetwelk bier noodig fcbijnt to zijn, volko
men genezen werd .

Wit nu mijne-eigene ondervinding betreft, doet bet :
mij Iced , dat ik daarvan weinig beflisfends zeggen kan .
Meestal door buitenlieden van verre geraadpleegd , is

men bier zeldzaam in f'aat, den uittlag gewaar to worden, Ik fchreef de drtemifia op de gewone wijze aan

twee Epileptici voor , die de ziekte federt jaren gehad
hadden . Deze herftelden beiden na de eerfe giften, en
raadden bet ook aan een' derden , buiten mij, aan , die,
zoo als ik van den Apotheker vernam , ook zoude her .
field zijn. Ik heb eclater , door den afftand , geene nadere berigten kunnen bekomen . Van twee anderen, die
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tntj ook meermalen to voren zonditr goeden t ttflag geraad,
pleegd Madden, en die ik op ftun verzoek her1niddel gaf,
heb ik ook naderhand niets vernomen .
V66r eenigen tiJd raadpleegde men mij over een meis1e
van 9 jaren, dat Brie jaren geleden onverwacht ffui
kreeg aan de regterzoe des ligchaaaa . Dit duarde, g durende twee jarett, van tijd tot tij& voort . V66t ten
jaar kreeg zij ware epileptifehe axnviaken , ve:ald vast
cene reutelende aden halieg. Date a sc!W c%urden itt
meer dan een paar mirmten , en kw
"on f des naht3
aan. Over dab heeft zij geene fitiipeu, maar fiaaawten .
Ik liet hear tot driemalen 's avonds eeft drat rna Ate6ifia
met warm bier gebruiken . Zij geraakte daarvan wel aan
het zweeten, maar de accesj~n werden menigvukgger en
jleviger. Over dag werd zij ,zelfs ongemakkelijh en tinge .
field. Uit hare holding,, die 1k ttu cow konde onderzoeken, kwalu het w4 voec, eiat zij Women haidr. NA
ket vruchteloos. gebroik vast bet cosferf wan aT WI C 1t,
en de verzekering- * dat zij reeds vele' mid'defen tegeA
wormen vergeefs gebreikt had , raadde 1k haa'r, eei'I9gerf
tijd alle genets* tIdelenh to laten vareti . Het kwa'm
Door, dat deze ziekte eer eene fbort vats Catatepfas clan
van Epilepfis was .
Ik zel dan nit overgaan, om zoo wel de voor- als nadeelige berigteu omtf.4t h •e t gebruik van dkaniddel, welke •arii
zijn toegezondea a medv. to deelen;,,teweincie men een etpartijdig en olabevctoaoordeetd, oerdeel over hetzelve, zota+
de kunnen veers .
(Ides verve Ig Ikei*a .)

GUSTANMG VIIRMAL VAN . DEN BRAND VAN 1{E7' ENGatSCH
0 . I . C0MPAGNiESSeniP' $ENT, IN De IIAAI VAN BISCAYE,
DEN

ELRSTEN

WART

1825,

DOOR

HEN'

DEIt

DEELGENOOTEN It DE RAMP GESCfIREVEN .

De

(Ult her London Magatine .,)

Kent, een Engflsc•h 0 . I . Corn p2gnie&fchip, had, bt%
halve zij tie lading en equipage, (beileande in J49 plan en 20
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pasfagiers) on board een good deel van bet 34fte regement,
ce weten 20 officieren, 344 foldaten, 43 vrouwen en 76
kinderen.
Des avonds van maandag 28 gebruarij, toen de Kent zich
op 47 0 3a breedce en 100 lengce beyond , flak eei hefcige
wind op nit bet westen , gefladlg toenemende gedurende den
volgenden morgen . Omfireeks middernacht werd, de !lingering
van bet (chip zoo flerk, dot de meestbevestigde ineubelen in
de voornaamfle vertrekken met geweld cegea elkander bore.
ten, en, bij elke wending van bet roer, de groote kettingen
zeer aanmerkelijk werden ondergedompeld .
Korc ce voren was een der fcheepsof&oieren, zich w illen .
d e vergewisfen, of allcs in bet benedengedeelte gefioten was,
met twee of drie macrozen in bet ruim afgeklommen . Deze
bflicier, ziende, dot de lantaren, van welke hij zich had
voorzien, flechts een fiaauw licht gaf, gebruikte de voorzig,
tigheid, met dezelve near de koebrug to gun, ten einde
zulks to berflellen. Terngkeerende, ontdekte hij, dat een
der okshoofden, fterken drank inheudende, vlot geraakt was,
en beval den macrozen, eenige blokken to gain haletv, am
betzgyve to bevescigen, Gedurende bunne afwezigheid kreeg
bet (chip, een' harden fchok, en bet ongeluk wilde, dat den
ofcier de lantaren ontfchoot . In ;ijne drift, am dezelve cerug to bekomen, verliet hil bet va4, dat eegsklaps on ftuk .
ken floeg, en, bet geestrjjk vocht met de lamp in aanraking
komende, flood bet ganfche fcheepsruim in eeu oogenblik
in vlam .
Zoo long dezelve zich binnen den omtrek bepaalde, die
men wist, dot van alle kanten met watervaten omringd was,
voedde men hoop, den brand to kunnen meester wordenI
maar, toen de fiaauwe, blaauwacbtige damp,, die in bet begin
opfleeg, vervangen werd door dikke en zwarte rookwolken,
die, fuel opftijgende door de vier luiken, rich weldra over
bet geheele (chip verfpreidden, werd eon longer gebeimbou.
den onmogelijk, en began men fpoedig son bet b®boud des
(chips to wanhopen . „pe vlam heeft bet kabelgat bereikt I"
riepen eenige flemmen, ep de Iterke pekreuk, die zich
over bet dek verfpreidde, bevestigde de waarheid dezer nit,
roeping.
In dezen fchrikbarenden toefland coos de kapitein c o s s ,
met eene vaardigbeid en bedaardbeid, welke het gevasr
febeen to verhoogen , de d6nige partij , die hem overbleef,--

VAN UET ENGELSCII 0. 1 . C0MPAGNIESSCIIIP DE RENT .

e61

die, namelijk, van to bevelen, dat bet benedendek doorge .
flagen , de prefenningen der luiken opengehakc, en de onderae
gefchucpoorten opengezer werden, opdat de zee onverhin .
derd konde binnenflroomen .
Deze bevelen werden oogenblikkelijk door de vereenigde
manfcbap volvoerd ;maar dit konde niet zb6 fpoedig gefchie .
den, dac men bet verlies van eenige zieke foldaten, cene
vrouw en verfcheidene kinderen konde voorkomen, wie de
kracht outbrak, om bet bovendek to bereiken . De ontzaggelijke boeveelheid waters , welke deze bewerking in her ruim
decd indringen, had, voor een oogenblik, her bedoelde ge .
voig van de vlanl ce verzwakken ; maar her gevaar van to
zinken vermeerderde, naar gelange dat van den brand vermin .
derde, en onderfcheidene teekens kondigden aan, dat het fcbip
begon to zinken, - een klaar bewijs van deszelfs naderend
vergaaa .
Van den eenen kant de dood door bet vuur, van den an .
deren die door bet water
ijsfelijke keuze I Beurtelings
op bet dringendae gevaar toefchietende,beflreed de manfcbap
nu den brand door middel van bet water, dan weder her wa .
ter zelve, cerwijl intusfcben de vlammen al bare woede hernamen .
Her tooneel van fchrik, waarvan wij thans getnigen en
deelgenooten tevens waren, laac zich niet befchrijven . Her
dek was bedekt met zes- tot zevenhonderd menfchelijke we .
zees . Dezen liepen her- en derwaarts, elkander roepende en
zoekende ; cerwijl anderen onbewegelijk ftilflonden, in de
kalmce eener zwijgende onderwerping, of in eene flompe ge .
voelloosheid . Dezen gaven zic11 over nan de razendile vervoeringen ; genen, gekuield, riepen, met de nadrukkelijkae
gebaren en luidklinkcnde uitroepingen, den Hemel vurig aan
om genade . Men zag er, die, met de amen kruifelings op de
borst, zich haastten, de uitwendige pligten,door hurl geloof
voorgefchreven , to vervullen ; cerwijl de oudae en onver .
feagdile foldaten en matrozen zich treurig gingen nederzerten boven de kruidl:amer, opdat de uitbaraings , die zij elk
oogenblik verwachtten, op ddns een elude mogt maken aan
bun lijden . Verfcheidene vrouwen gaven blijken van onge .
meene kloekmocdigheid , inzonderheid twee jonge dames,
welkcr gedrag, vol waardigheids , her model vertoonde van
cenen cooed, op de edeltte wijze doer chr :scelijke beginfelen
gewijzigd. Op de droevige mare, dat er gecee hoop meet
was, ell dat tie flood fuel en unoncwijkbaar naderde, kniclde
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de binden vouwende's
„ Heert" zeide zij, „wees welkom, ook in deze geftalte!' ;
Vervolgens floeg zij aan die haar otnringden voor, op taan•
den voet eenige gedeelten der H. S. voor to lezen . Hard
Muster, die boar in bedaardheid en heldenmoed evenaarde,
koos den 4611en pfMm, enr andere, gepast naar de omitandig .
beid, welke zlj beurteliags lazen, de tusfchenp cozen met
gebeden aanvullende .
Te middert van die here oerend rooneel trof mij, onder an .
deren, boven wile befkhtl4tng, bet gezigt van eenige kleine
kisdeten , die nog ce betide lagen, en , geen denkbeeld hebbende van de gevarear, die hen dreigden, zich als near ge.
woonte verrsakten met bun fpeelgoe4 . en de onnoozelfte en
otitttijdigtte vragen deden, zoo wel sin elkander, alt ran die,
bij beu •k ws wen.
Alle hoop vervlogen zijnde, kondigden de verrigtingeit
van elk, onzer aan, dvr MY, gich vier1oren achtte . De een miit,
ttit zijn' lesfknaar eene haattbk, en drnkte die sau zijn hart ;
perwiji een under papier zorht, om sin iijlierr vadhr, tiogeeni,
ge regels to fithtifven, tts'd' bij iri gene fferorn tilde ffuicien.
In disc- verfchrikkelit oogenbtik, dear ons geese, fchaduw,
van hope meer overbleef, en terwijl de brief, die ons'nondbt sop verkmOgen, tan de gdlven wed togverrrOwd, Vlel
bet ouzen vie!rden *uurmaM, Tnvia'd .ort, In, eenen mail
neat den vaortop to dose kifhtmen, om td Z een, df menn,, bi#'
geval, ook eeh (chip konde entdekken. nit gefchiedde. De
matroos hield, tetwiji hij loom, de oogen op' den gezigtein .
tier gevestigd . . . Welk -eerie f111te lbeerscnte dr ondet ons,
done doodsangat en orztkerbeid to weeg gebragtl . . . Eens .
Maps riep de inatraos, zijn' hoed zwolj"ende : „ Een
Op deze aankondiging
. hell t ten zeil onfler den wind'1
borften duizende uicroepingbn op dens los, en dezel~e werd
van bet dek met een dtfewerf herhaald vreugdegefchreeuw
begroet. Teritond werden de noodvlaggen opgehefchen, bet
gefchut van minaut to ; minuet gelost, en men zetie alle
adieu bij, om bet (chip ce naderen, dat men nu weldra ontwearde, en bleek to zijil de Cambria, gene kleine brik van
soo ton ., beladen voor Vera - Cruz, en tan boord hebbende
twintig• $ dercig niijkiwerkers van Cornwallis, en eenige Agenten, van de Angle-Mexikaanfeke Compagnie.
Intusfchen bad de brik ons in bet eerst niet opgemerkt,
dewiji bet gebrul der zee den donder van bus gefchut Ver-
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doofde . Eindelljk trokken de dike rookwdlken, zich in dq
lucht verheffende, de aandacht van de Cambria, en verkon.
digden hem onzen nood . Zip' heesch terfond de B?it% kc
viag, en fnelde met voile zeilen to onzer hulpe .
Terwfjr de fArik naderde, beraamden de kapiteifi, de kora
nel F E A R o N en de majoor MA C - G K E G O ti to 2ardelI de
noodige maatregeten ter ontrdiltling van de Kent. ten 001010
vroeg, in welke orde de oftcieren bet zoaden ve lit en.
„ Even its bij eene lljkplegtfghefd," antwoordde de taajoot.
Deze fchikking word terftond beaamd door kolotiel F E A R o r t
dear bijvoegende : a Wel to verfaan, dot de jdng .ften de
• eerften znllen xij'n . Moor dot, op doodftraffe,, keen mitt
• bet wage , in de floepen of to kfimmen , vb6r dot de vrou• Wen en kindeiea geborgen zija l"
Eenige teekert3 tan ongeduld zich vertoonende bij de i'ol :
daten en de matrozen, was men beducht, dot zIj zilch- bij de
ontrniming op de booten zouden werpeh en eenige afficieren
werden, met 3en drgen in de hand, geposteerd,, om hen itt
bedwang to boudetb
De kapiteia sites getegeld hebbeade, otn in de eetfte boast
de dames en too vele Tolrtatetnouwe'n als 411 kttnde bevat .
ten, welire rich th boast, in ei de kleederen haaden .gewik•
keld, welke zlj zic`h kohden verfchaffen„ to doers afklimmena
rrok , cegen twee tire, de Met: ftifzwtjsend van db actfter.
kamerq 'near de getpchucpootc, tan wier buttenzlrde de bar.
kas was vestgechir kt . teen woord,, Been kreet weed er gig
boord . Dt khrderen zelve hierden op met fejitel en, aledt
zij den onuitfprekelijken ftriJd gevoelden,, die, in hec'oogens
blik der wreede feheiding, bet hander ouders zoo verfclieu,
ten . De ftilre went flechts eennmal afgebroken door de da .
mes, die fffikkend fmeek'ten, ala eene gunst, bf hare ecbt .,
$enooten to mogen achterbiljven ; maar op de ainmerking,
dot elk oogenbitk verwills een fnenfchdnreven konde kosten, .
lieten zjj Mrcfi acttervdigens tan de teederite ombblzingen
ontrukken, en, met den moed, die bare fekfe ce midden de ;
ontzectendfte beproevingen onderf heidt en vereerr, in bet
vairtuig dragen, betwelk onmiddellijk in eene zoo onf ailmige
zee werd gellingerd , dot men naauwelijks durfde It9pen, ltet.
zeibe de Cambria to zien bereiken .
Hoewel kapicein c o s B alle vooriorgen had gebrui i kc ,, ont
bet gevaar van her mithijlch'e'ti der Tloepen to vermtncleren , en
hi) to then einde een' man, met eene bijI gewapend, geiast had ,
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bet touwwerk san beide uiteinden fluk to hakken, wanneer
bet geringfte beletfel bet loshaken verhinderde , fcheelde hot
weinig, of dit gevaar, onaffcheidelijk van deze ganfche bewerking, (gevaar, alleen zeevarenden naar eisch bekeud) was
alleruoodlottigst geworden voor de talriike pasfagiers in de
barkas . Na eene of twee vn cbtelooze pogingen , am bet braze
yaartui,g op eege gefchikte wljze in zee ce brengen ., werl
eiudeljjk bevel gegeven, am los to haken . Dic bevel werd
aan de achterzijde gelukkig volvoerd, mast niet alzoo aan
den voorfleven ; de touwen verwarden zich, en, in weerwil
van alle pogingen van den matrons, kon zijne bijl bet in .
eenfirengelend touwwerk niet doorhakken, . Nu was eene outzettende krifis aanwezig . De barkas volgde noodweudig al do
bewegingen van bet fchip, waaraan zij met een barer uiteia :
den vertuid was ; dit uiteinde verhief zich meer ep seer bo .
ven de zee ; zV was op bet punt van zich loodregc, aan den
voorfieven to zien opgehangen , en de ongelnkkigen, die zichl
to dezelve bevonden, in den afgrond to fkingereq, toen, op
en'weakderVorziengheid,en golf,opdenahterf n
ven brekeude, dezelve zulkerwljze Qphief + , dat bet den matrozen mogelJk werd, de gording to optwarren . De barkas,
behendig van bet fchip losgemaakt, werd, binoen weinige
oojenlrlikken, van acbteren gezien, bobbelende op de baten, en, de brik naderende, nu eens zich vertoonende als
eene flip op den top eens bergs, dan weder gedurende .eeni.
ge feconden verdwijnende, en als bedolven in eene diet vqrJ'chrikkelUke valleijen, *elke uitgehoold werden tued'cben do
$olven .
De Cambria bad zich voorzigtiglijk op eenigen afitand ge .
ouden
van de Kent uic vreeze van of nlec bast in de luchk
1
to fpringen, of san bet vuur barer kanonneu to zij blootge .,
field, die, alien geladen zijnde, losbrandden, uaar gelange
de vlasumen hen bereikten . De affland der brik verpligtte de
roeijers , eene groote ruimce ce klieven ; en., dewiji van bet
goed gevoig dezer eerie proeve onze eigene uitredding afbing, oogden wij met de groodte bezorgdheid de bewegingen
ma der dierbare boot , -- dubbel dierbaar nog voor de mannen
en vaders , wier vrouwen en kinderen zich in dezelve bevon .
den . Ten eint e d rzelver evenwigt to bevorderen, op de verbolgene zee , welke zij moest overileken, en de bewegingen
der roe}jers niet to hinderen, waren zij ,die zich in bet vaar.
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twig bevonden, door elkander onder de banken gekropen, op
de kans of van to verdrinken in de fchuimende golven, die
onophoudelijk op hare hoofden braken, en derwijze de boot
vukten, dat, eer men de brik bereikte, de a'me Vrouwen
tot aan de -bout in bet water gedompeld lagers , en flier dan
met de ultertte infpenntng hare kindercjes boven zich hadden
kunnen opgeheven houden . De boot kwam edbter beboudell
san, en tot ons weder . Het onftulmig gevoel van blijdfbhap,
geluk en dankbaarheid, welk de gehnwde officieren en foldsten bezielde , toen zij de betrekkelt}ke veiligheid hunnet
vrouwen en kinderen vernamen , maakte hen voor eenige
oogenblikken ongevoelig, zoo wel voor bet brullen van den
Storm, die flier ophield rondom hen ce woeden, ale voor bet
dof gedruisch van den brandenden volkaan , die ouder hunne
voeten dreigde los to barften .
Intusfchen voer men voort met vronwen en kitideren to
ontfchepen, maar was verpligt, dezelve twee sin twee to
binden, en .ze alzoo met touwen van den voorgteven to laren
zakken, dewiji de booten, biJ derzelver terugkomst, diet
meet cat situ bet fchip konden naderen, Ten gevolge der
befcige !lingering, en der overgroote moelelijkheid, om bet
juiste oogenblik wear to nemsn, dat de boot zieh beyond
onder hen, die men in dezelve wilde aedetlaten, werden
eenigen onvermijdelijk, herhaalde keeren, in de golven ge.
dompeld. Niet Gene vrouw, echter, kwam dasrbij oat ; meat
bet was een hartbrekend fchouwfpel, getuige to zijn, hoe
verfebeidene kinderen daarvan bet flagtoffer werden , en van
de wanhoop van derzelver ouders, die zulks voor hunne
oogen zagen gebeuren .
Eindelijk kwaa bet oogenblik, dat een zeker getal foldaten
in de booten werd toegelaten, re gelijk met de vrouwen .
Geen van ben had deze vergunning voorzien ; mar, in hunne
. wierpen veifcheidenen
drift om daarvan gebraik re waken
zich boven van bet boord, en verdronken . Ben van dezen
bereikte de boot, en hief de hand op , om zich aan dezelve
vast ce klemmen, toen, door een' plotfelingen fchok, de
voorfteven hem tegen bet hoofd floeg, en bij oogenblikkel k
verdween .
Onder de crekken van onderwerping en edelmoedigheid,
die dit akelig tafereel opleverden , merkte men treffende en
herhaalde proeven op van ouderlijkeliefde,kinderlijke vroomheld en edelaardige vriendfcbap . Drie of vier foldaten, ten
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dude hunne vrouweu van een gedeelce van haren last to ont.
beffen,, .fprongen in zee , bevracht met eenigen hunner kin
derea, en kwamea om, terwijl zij dezen poogdeti to redden .
Eene jouge dame, welke volilandig geweigerd had Karen vs .
der ce verlaten,, fen de eer aan zin' post, yerbond, wag op
het punt wn bare verknochtbeid met boar leven to boeten ,
tti,et is de bogt kunneade geraken, dan ua , vijf of zes onderdompelingen . Een ander perfoon, zioh in bet verfchrik .
kelijk ui;erfl;e geplaatsc vindende, om df sijne vrouw df zij .
ire kiaideren op to o0ren, verklaarde zich, na een' korten,
paar bangeu llri!jd ausfchen butAeiJka- en vadermin, voor de
Iaexi1ez de vrouw werd gered, maar zijne vier .arme kinderen
~,.waea aanm den dood gewijd : dan, een foldaat van een edet
socrkowett, en met reuzenkracht begaafd, die, hoewel noch
echcgenoot noch vader , den grootften ijwer becgonde in bet
behotad van anderer vrouwen en kinderen, deed drie van de
vier kleine- ellendigen sin zich vastbinden ., en (prong mee
bell in ,zee ; maar hij kon de boot niet bereiken, ex men-was
genoodzaakt, bem wedet op bet fchip to 3rekken : twee der
kiuderen waren dood. Een man ftortte in een der luiken ,
betayelk in voile vlam 1 ond ; e a ander' werden de. lenden zoo
gebeel verbrU zeld , dart hij , in zee ftortende, in tweedn ge .
vouwen fcbeen. Maar bet was . -niet al1een llij bet -affteken s
flat de overtogt van bet eene fchip naar Uu andere gevaar
opteverde . Een man viel tusfchen de brfk- ea de boot, en
bet horten derzelven vermorzelde hem bet hoofd ; terwijt
,Verfcheidenen omkwamen in bun pogeu , om de Cambria van
ter £ijde to beklimmen.
Naardien de nacht naderde, en de vlammen .zich met fuel.
beid uitbreidden, werd bet dringend noodzzikelijk, de ant .
ruiming van bet fchip to befpoedigen Te then elude bevel.
tigde men een touw aan bet uiceinde van de gift, fangs
hetwelk de manfcbap kroop tot aan bet touw, waarVan
men 2ich bediende em of to dalen . Op daze wijze moet
iich bet meerendeel des yolks bebben gered, boewel met
ale moeite en gevaren ; maar verfcbeidene foldaten, bet niec
durvende wagen zich aan bet couw steder to laten, verkozen
never zich in zee ce werpen door de vent ers van den achto even, de voorkeur gevende tan bet veel grooter gevaar,
pin de booten al zwemmend to bereiken.
Toen nu bet grootile gedeelce der matrozen en foldaten bet
fchip bad verlaten, kwam de beurt, bij opvolging-, aan dl :
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oficieren, gekenmerkt door de verwonderlijkfte geregeldheid .
Ceene uitt ailing van bravoure, geene zwakheid, geen onge .
duld! Mec de bedaardheid en welvoegelijkheid van mannen,
die bet gevaar zageu zonder bet to vreezen of ce veracbten ,
daalde elk op zijne beurt af, en zij, die bet eersc vertrok
ken , given bet voorbeeld van koelbloedigheid ~ moed ev on . .
dergefchiktheid .
Maar onder al die dapperep leak bun oppperhoofd , kalone;
F E A R 0 N , boven allen nit . Te midden der onderfcbeidene
pligten, welke hij als beveihebber, ecb4genoot en vader to
vervullen had , verloocbenden zich zijne regenwoordigheid
van geest en zone bekwaainheid geen enkel oogenblik , man
fcbenen zich beftendig re vereenigen, om aan anderen dezelf
de kracht en dezelfde gelijkmoedigheid mede to deelen . On .
gfgebroken wise c{it wakker opperhoofd zijn gezag to band :
haven, en Met Un zijner onderhoorigen bleef in gebreke
jterzelve to eerbiedigen .
In weerwil van at de wanorde, onaffbheidelijk van dusda .
hige omtandigbeden , bleef de zedelijkheid van den fflldaat
onberispelijk . Ondet andere bijzonderheden, welke ik ter
belesciging hiervan zou kunnen bijbrengen, wit ik allies de
twee volgende, als daadzaken,, vermelden. Men beval, dot
at de zich aan boord bevindende manfehap zich een touw
om den middel zott binden . Terwijl elk zieh . met deze voot.
zorg bezig Meld, ward ik verrast -- ik had bijkans gezegd
vermaakt - door de zeldzame kieschbeid van een onzer ler.
fche reeruten, die mij riep , om mij to zeggen, dat hij niecs
vond din een touw, behoorende tot de but eens ofgciers,
en mij to vragen, of bet hem vergnnd ware, dat hIIj zich
betzelve toe&gende en er zich van bediende ! Ben enkeia
trek ftrekke voorts ten bewijze van bet veernogen, hetgeen,
ondanks zoo veel lijden, de fubordinatie en bet gevoel dept
eerbieds, um hunne officieren verfchuldlgd, nog steeds vet
.
mogten op onze acme foldaten . Tegen den avond , toen de
fombere gtoepen, uicgeput van vermoeijenis , angst en ban,
ger, lijdeljk son den acbterfteven gezeten, door een' ondrage.'
}ijken dorsc begonnen gekweld to worden, ontdekten eenigei
buaner, hij geval, eene korf met finaasappelen . Door een
gemengd gevoel van eerbied en lie€de gedreven, betgeen mea
in dusdanige omftandigheden niet zou verwachc hebben,
wildea deze brave liedeu de vruehten niet aauraken , welke
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bun eene zoo gewengchte lafenis beloofden, v66r dot zJ
hunnen officieren een deel derzelven hadden aangeboden.
Toen de zon was ondergegaan , en bij bet vallen van den
fchemeravond , greep eene zonderlinge omkeeting plaats in
den geest van bet klein getal matro2en en foldaten, die zicli
nog aan board bevonden . Het zoo natuurlijk ongedhld out
hetzelve to verlaten, dot, hoewel bedwongen, niet had op-6
gehouden, gedurende den dog, hen to folceren, verwisfelde
nu allengskens in ten' flerken wederzin om van bet fchip to
gaan . De avond gekomen zijnde, kostte bet veel moeite,
hen to bewegen, zich aan bet gevaar bloot to ftellen, dot
er gelegen was in zich naar de brik to begeven . Dit ging
zelfs zoo verre, dot de offcieren, die, uit grondbeginfel ban .
delende , openlijk verklaard hadden de laatften to -zullea
zijn, zich verpligt zagen bet voorbeeld to geven in bet
vertrek .
De kapitein c o a a , getrouw ann zijn onwrikbaar befluit
om bet fchip, zoo bet mogelijk ware, niec dan met den last .
flen man to verlaten, en in zone edelmoedige bezorgdheid
voor - bet behoud van wile de levens, aan zijne zorgett toe .
vercrouwd, weigerde in de boot to gean, zoo lang hem eenige
hope overbleef, om de weinige tnanfchap, die hij nog rond •
om zich had, en die de moedeloosheid van alle zeels . ea lig,
chaamskracht fcheen beroofd to hebben, ce bewegen of vddr
hem ce gaan . War, ziende dot alle zone vermaningen vruch .
celoos waren,bij het donderen der kanonnen,-die in bet ruins
losbrandden, waarin zij, bet een no bet ander, nederftortten , vermeende de dappere beveltfebber, no eene zoo lange
en zoo moeijefijke task roemrijk volbragt to hebben, dot bet
hem ten laat(te geoorloofd was , op elgen lijfsbehoud bedacht
to zijn ; en, bet tonw grijpende,dat bet ubeinde van de gijk
verbindt met de kruisifeng, 11ingerde bij zich over de onzin .
nigen benen , die hardnekkig volhardden om op de gijk acbter
to bl'ijvee , en wierp zich in de golven .
lk zal dit creurig verhaal befluiten met to vermeldth, dot
nieuwe doodsangften de ongelukkige feshipbreulcelingen op de
Cambria vervolgden. De buicengewone hefcigheid van den
wind, die niec bedaarde, deed het £cheepje derwijze overhelten, dot eene der zijden bijkans onder water was . De zee
brak woedend en onophoudefijk op bet dek, zoodat men de
zeilen der luiken niet konde epligten, dan alleen in de aria .
fchenpoozing van den wederkeer der baren, ten elude hers
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troor algeheele vet+i}ikking to behoeden, die zich in bet rim
bevonden , en aldaar zoo opeengetast weref , dat de damp ,
door hunne ademhaling en nitwafeming veroorzaakc, voor
eenige oogenblikken de vrees deed ontflaan , dat er brand was
in bet fchip . Incflsfehen deden de kapicein , de pasftagiers en
.de equipage van de Cambria , ten aanzien van de menigte
half naakte ongelukkigen, waarmede de brik was opgepropt,
apes, wat de menfchelijkheid kon inboezemen, -- apes, wet
zulk eene ophooping van menfchen in too bepetkte ruiinte
flechts vergunde .
ME ILUNSTVAARDIGUEID DES REVERS IN DEN GEVANGEN START.

Door

GE OFFROY ST. HILAT RE .

V66r eenige iaren beyond zich in de Koninklijke Diergaarde
van den Piantentuin to Parijs een bever, die tot die van de
Rhone behoorde, eenzaam levende op de wijze der waterratten ;
niaar hetgeen ik zelf gelegenheid had to zien, ftelt bet buiten
kijf, dat ook deze bevers , bij voldoende aanleiding, hunne
aangeborene bekwaambeden, als hulpmiddel tegen onvoorzie .
n e hindernisfen of ongevallen, zich wecen ten nutte to ma .
ken. - Onze beer oncving, ter befchutting tegen de gevoelige winterkoude , niets anders , dan een weinig rijkelijker ftroo .
De nachten werden kouder, en de valdeur zUner kooi lief
overal fpleten open, zoodat bet dier bedachc tverd, zich te .
gen bet ruwe weder beter to beveiligen . Men was gewooa ,
hem, tot nschtelijke bezigheid zoo wel, als tot voedfel en
knabbeling , groene boomtakken to geven , wier bast men
's morgens altijd afgeknaagd vond . Ook wend hem beftendig
's avonds , vd6r dat zijne fchuif of luik werd nedergelaten ,
zijn overig, nit moeskruiden en vruchten beftaand, voedfel
toegereikt . Het had den ganfchen dag gefneeuwd, en in
eenen hoek zijner kooi had zich eene aanmerkelijke hoeveel .
heid fneeuw opgehoopt . Dit een en ander nu leverde zoo vele
bouwfloffen op, die den bever ten dienfte flonden, en die
hij aan derzelver naaste beftemming onttrok, om ze ditmaal
tot bet optrekken van eenen muur to bezigen, die hem ae .
gen de koude en de buitenlucht moest befchutten . De boomtakken gebruikte hij, om daarmede de tralidn zijner kooi ce
doorvlechten . Deze arbeid geleek volkomen op die der mandenmakers, die met afwisfelende wendingen bet rijs om de
MENGELW. 1826 . NO. 6.
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regsftandige flak en vlechten. De gevlochtetis takkeu lfetea
open tusfcbenruimten, welke de bever vervolgens met zijnen
geheelen overigen voorraad digtfopte ; de wortelen , de appelen, bet ftroo werden daattoe gebruik ;, en dit een en andet tot welauitende lnkjes ter dusdanige vulling verknabbeld, of liever verfneden . Eindelilk, alsof bet diet begreep,
dat er flu nog eeae digtgre Aoffe vereiscbt werd, om bet geheel daprtuede ce dekken, werd daartoe, blj gebrek van be,tear, de fneeuw paagewend, en met dezelve al de kleine nog
overlge openingen volkomen digtgeinaakc . De muur befloeg
twee derdedeelen der kooi ; en alles, wat den bever ter fpij •
ze, welke hlj zich voor ditmeal ontzegd bad, was toegerefkt r was daartoe befteed geworden. Des morgens bleek,
dot de fcbuif der kooi, door de fneeuw , met den nieuwen
bouw was vastgevrozen . Niet dan met moeite werd dezelve
geopend, en 'tbans lag de nachtelijke arbeid bloot voor bet
geaigt. De oppasfersi"ongeu fond zoo verbaasd op bet aan .
fchonwen dier masfa, dot ht den arbeld des bavers bnaange.
raakt lief, en mil tar befcbouwing van deuzelven tot zicb
riep.
VERnAAL VAN EEN TGGTJE NAAR DE PLANTAADJE ZEEEIGT,
IN StJLINAEtZ.

Aan de Heeren

D.

v.

D.

a. to W. en Mr. j. a. to A

.
Paramaribo, g Augustus, z-824

A mici 1- Doze keer beb ik ul . uitgekozen onder mfjne vrien-

den a c0sty, om u bet dagverhaal to leveren van eon togtje,
dot ik in de gepasfeerde maand met twee mijner vrienden , D.
R ., Apgtheker aihier, en V . T., Directeur der vermaarde
plantaadje Zeezigt, in de Motkreek gelegen, naar gemelde
plantaadje gedaan heb . Verwacht echter geene belangrijke
ontmoetingen, en ziet dit gefcbrijf flechts aan als eeae poging,
cm u wederom een gedeelte dezer volkplanting van nadetbg
to doen kennen .
let was dan op Zaturdag den I7den julij , dot wij met
elkander overeenkwamen, om ten 3 are in den morgenflond
van den i8den de fad to verlaten . Intusfchen beloofde ons
de Heer v. R ., Directeur der plantaadje Buyfen-Y1ijt , (welke
zich mede aan bet fort had moeten bevinden, daar hij daags
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to voren in ondercrouw was opgenotnen) de vierde van bet
gezelfchap to zullen zijn ; ons eehter verzoeltende, wijl hij
niec zoo lpoedig vercrekkeii kon, hem des Zondags op de

plantaadje Frederiksdorp , aan de rivier beneden • Comrnewyne
gelegen, of cc wachten, waar hij tegen 5 ure n4 den middag

dacht to zijn, ten einde de verdere reid gezamenlijk voort to
zetten . Offchoon juist gees liefbebber stjnde van lang tlapen, deed mij eehter de trees, van ten 3 Lire a morgens
slog niec wakker to zullen zijn, bet befuic nemen,pn teed*

Zaturdagavond hec een en ander , dat ik tot dnt tiitltspje noodig
dacht to hebben, aan hec hull van dnzen vtlend n, a, to in.
ten brengen, alwear ik mU ook tegen 9 ure Pet vindeii Iieo
geleidc ons nu in uwe verbeelding, daar wij 'smorgea )s ng
al faande eene kleine verfrisfching gebraikt to hebben ' } te .
gen 4 ure naar bet vaartuig fappen, gevolgd van Act itetlta
gefpierde roeijers en den faurman, die onze pakkaadtjd drod:
gen , benevens een paar footboys, Verbeeldt ii tile tl~ Slrateri
van Paramaribo in de diepfe filte, daar allo bare itIWdners 4
eenige weinigen welligc uitgezonderd, nog ip de verkwikkende armen van Morpheus rustten, terwijl bet ovetheerlijkst
tnaanlicht den nacht als 't ware in den helderfeti dag beta

fchiep . Weldra aan de zoogenoemde Platte&ug, die gij reeds
tilt vroegere befchrijvingen kent, genaderd, was ons goad
ook niec lang daarna in de boot. Wlj namen plaats onder da
tent, Taken elk eene figear op , en de wakkere roeijers deden
bet vaartuig alras de menigvuldige op de reede vanParantaribd
liggende fchepen voorbijzweven.
Ik zal ihij wachten van u cc vervelen met eerie drooge op,%

telling der onderfchcidene plantaeidjen, aan beide oevers der
rivier Suriname gelegen, welke wij voetbijvoeteil, en alleeit
gewagen van diegene, waar wij gedurende onze vaarc hebbed
sangelegd . - Naauwelijks hadden wij een kwarcier uurs ge .

varen, of de opkomende vloed deed ons befpeuren, dat wij
niet vroegcijdig genoeg de fad verlaten hadden, en dit Ver •

twaarde bet work der Negers, die nu genoodzaakt waren te .
gen den froom op to roeijen . De bedenking intusfchen, dat ii

daar wij toch voornemens waren den geheelen dag op Prede=
tiksdorp door to brengen, er geene noodzakelijkheid befond
om ons to haasten, deed ons befuiten, de plantaadje de

ilforgenJlond aan to doen , en aldaar een bezoek bij de bruid
en hare zusters, en den aanfaanden fchoonvader van dnzen
bruidegom, of cc leggen. Wij croffea in den laatfen cened
1 2
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nng wfkkeren grijseard aan•,

then de heerlijke morgenzoA

iteds vroegtijdig in zijn' moestuin gelokc had . Na hem

2t.

diar o>4zen groec gebragc to bebben, werden wij door hem
age zijn we onhnis geleid ; en hey duurde diet long, of de
oils omringendb n-ataiur, welke zich reeds in alien glans ver.
tdonde, i'etkYeeg wok dns nog Ineerder luister, toen vQij de
bevalilge httiiA etc ire drie zusters man bet eenvoudig ontbilty v%froj0*tJ gi!hdbdigd werden, tnede zagen verfcbijnen .
Min
rde it door kenners van vrouwelijke fehoonbMW'Ieptdft,dMc her zedig meisje, om de voord~eeligite kuplj
bl It lev*fen, t4ch niet dan in bare bruidsdagen aan bet tote •
v'trpenfeel van den fclfl1der behoorde man to bieden , en van
8g ghkrondhlld diet ftelling werd ik thans ten voile over.
t*lgd. Eerie brkiid is een heiiigdom , dat den ongevoeligften
zekered naauweltjks to befchrijven eerbied inboezemt ; en wie
tech Aelc sich bet voorwerp, dat hij zijne hulde waardig
keurt, wet alaljd nog oneindig volkomener voor, dan hec
iuderdead is of ziju kan Y Ook in ons oog flak de waarlijk
bevaUige bruid zoo verre nit boven- hare fchoone zusters , dat
lk met reden meen to mogen twijfelen, of een kunftenaar .,
die een fchoon vrouwebeeid zou willen malen, eene andere
boven baar tot zijn model zou verkozen hebben . Aldus heefc
de weldadige natuur, op zekere tijdperken van ons leven,
eenige boar eigene, maar voor ons onverklaarbare wijzigin .
gen , zonder welke ik gaarne met mijnen geliefden Yo R i c K
bekennen wil, dat wij minder, oneindig minder gelukkig
zouden zijn .
Doch verlaten wij bet ontbijt op de Morgenflond, waarmede onder boert en fcherts, waartoe de gulzigheid van Laps
(dus heette de bond van onzen reisgenoot V . T .) niet weinig
aanleiding gaf, ruim een uur verloopen was, voor wij er
man dacbten, met onze horologien to raadplegen, of bet ook
tijd was, de verdere reis man to nemen . Wij bedankten voor
de gastvrije ontvangst, en, mogc bet ons al fpijten, zoo
fpoedig bet aangenaam gezelfchap , dat wij aldaar aangetroffen
hadden, to moeten verlaten, Laps, die zich de menigvuldige
brokjes brood, hem door de teedere handen der bruid en ha.
r e zusters toegeworpen, zoo bet fcheen, zeer wel had laten
fmaken , verliet met nog meet tegenzin bet huffs , om zij pen
meester in de boot to volgen . Doch de arme Laps wilt
niet , welk noodioc op hem wachtte. Zeer waar is bet, dat
de onzekerheid van toekomltige voorvallen voor elk fcaepfel
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zegen is . Weft tooh had de geode Laps met minder
(Waait ontbeten, indien hij eenigzins had ktineeu gisilen, du
zijn. .meester bet voornemen had , hem op de plantaadje Vodvlburg., aan den tegenovergefleldeu never der Salrinrsme i l hunts
over de -Mopgenflond, gelegen, eeoige dagen to laten . }1 a e1~t
.oak zij, gaps was beflemd, opa bier zija M s to venneecde .
ren ,, en bet tof twee talon tae san fink l aen van het co+sw,
waaraan men hem op Voorhurg bond,
k hem niets bate"
hij wend ongenadig in bet gebeimfte vertrek epgetloten, ,tot.
wijl wij ons weder in fret vaartuig begsven •, daaF wij thus
aan den mond der (ommawyne genaderd imds en dys nret
den vloed die rivier binnenyoerpn. Zoo gijL ors nit' p den
voej volgen wilt,, befchouwt can de zoo sig*een bekende
jtaarc of afteekening der lagging onzer plaignadj¢p, door w1}len den Overlie Beam vervaardigd, en gij kunc den telkpts
met ons in en uit bet vaartuig Happen.
Van de plantaadje Voorburg heb ik u niets belangrijks to
fchrijven, wijl wij ons bier to kort ophielden, dandat wij eenige
bijzondere ontmoecing konden bebben ; alleeu wil lk opgemerkt
hebbeg, hetgeen mij bij eene vorige vifite-op b',oorburgmet oft.
zen gemeenfchappelijken vriend s
in de, maand Decembler
des vorigen jeers reeds gebleken was, etc t# Been gij zelf,
zoo gij de bewuste hart voor u hebt, zuk kunnen nagaan,
dat die plantaadje, als zijnde glelegen nagenoeg op den hook-,
wear zich de Commewyne in de Suriname Hort, een abler.
voordeeligat gezigtpunt oplevert op laatatgenoemde rivier,
zoo wel langs de plantaadjen, welke wij reeds voorbijgevaien waren, Ws ook aan de andere zijde, wear zij zich aan
Jr:amspunt in see ontlast . Wij troffen bet joist, eene haute,
rikaanfche brik to zien binnenkomen, die al dadelijk van den
yloed gebruik maakte, om de rivier verder near Paramaribo
op to varen ; terwjil twee it drie Hollandfche febepen op de
Teede van bet fort Nieuw dmflerdam (eene fortificatie ,
attest de plantaadje Voorbrlfg geleged, tot dekking van de
Mid) voor anker lagers, gerteed em eeratdaags de reize past
bet nroederjand weder son to nemen . Zelden zie ik een zeal .
m e liggend fcbip, of onwillekeurig voel ik bet verlangen bij
gij oprijzen, dat her maj gebeuren mogt, met betzelve near
de Hollatrdfche kust to Hevenen, en in dit verlangen deelden
thins beide mjjne reisgenooten ; bet zal eahter verfandigst
zijn, zoo min mogelijk to dulden, dot dit verlangen ons in
bet bereiken onzer tegenwoordige bellemming hinderen moge .
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In hat opvaren der Csmmewyss deden wij, alvorene no
;lean linkeroever open ce fteken, nog de plancaadje d la boon
fleure ion, alwaar cen onset reisgenooten eene boodlhhkp bij
den elgenasr had . Deze grond, welke to voren koffij op .
bragt, word ibdert weinige jaren door den tegenwoordigen
eigenaar t den Beer D,, tot bet sanbouwen van indigo beilemd, Bet is bekend, dot in vroegeren t1jd meet groade)j .
genaare In doze kplonle ondernomen hebben, deze plant bier
pan to kWeeken ; dock de toenmalige bewerking der indigo
j'Fheen voor de gezondheid der flayen zoo nadeelig to zij'a,
4iat men weldra die ondernensing heeft moecen oaken . Thins
eebter is lies bewezen, dot dit produkc voor eene andere,
den- Haven minder nadealige, bewerking va ;baar is, en ook de
User D, beefli sulks door zljne ondervinding bevescigd, dear
bij tbafs de bests #ndip met eeae kleine magc haven weet
pp tf leveren, Te voron gefehiedde de bereiding door middel,
inn rotting ; doah de Bncelfahe fcheikunotgeu heoen in la.
;or djd 'eleerd, om dit belangrijk produkt, door eene zach •
le pn gopaste koking van de anilplant, even fchoon , In -eene
piet minders hoeveelbeid, in veel korter tijdsbefek, on zone
Our conig aadeel vow de gezondheid, ce bereiden .
Veriast ou met ova de plancaadje A Ao bonve Hfure, om
past den linkerpever der €emmewyne over ce iteken , wear wij
pna vootgegomen bidden een bezoek of ce leggen op deplanf
laadje rhhanvo en M4rgarethn . Wij ftapten aan de landings .
jrlpacs diet plancaadje pit one vaartuig, en given last sin dd
roeijers, am hetzelve boor Fsederiksdotp (de cweede plan.
laadje, op JAhasna ex Marparetha volgonde) to brengon,, en
den Direnceur to verwittigen, dot wij woldra serve zouden
komen opdagen , terwQl bet pus niee onaangenaam wesen
gpu, b}j pnze aankomst ten goed breakfast to vinden ; on ntt
wapdrldon wij op near bet woonhuls van ,lrohanna en Maco
garethq, 1).9- Directeur, ooze vrlend DE c . . ., craehtte one
pvgs to balen, om bij hem bpi breakfast 4e gebruiken ; dooh
wvij verfehoonden one met de boodfcbap, die wij . near Free
dcriilsdorrp vporuitgezonden hidden ., en dear, ook pnze inwen•
ilige in nsch eenige verfterking begun ce vorderen , namen w1J
weldra affeheid, me ; voornemeu, ors, lapgs dq-plancaadje
.liuitearrtas#, tpgbehoorende Ban Mevrouw de Weduwe a
pnze wandeling agar Frederiksderp voort to zetten
.Nauweslikstohle waxenwij edropweg,ofdebide footboys
kwamen pns in It gemoet, met de bpedfchap : ,, Mafarq
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been („ M4jubeer is er niet ; maer
• no de, mule takie a ."

• Mevrouw zegt , dat bet geed is

.") Deze vreemde hood, fchap, betrekking itebbende tot hetgeen wij bun gelast had .
den tan den Direeteur op Frederiksdorp to gaan zeggen, deed
ons dadelijk vermoeden ., dat de Negers, in plaats van naar
deze laatfte plantaadje bet vaartuig ce brengen, integeodeel
in bet denkbeeld geweest waretr, dat zij ons op Buitenrmst
moesten opwacbten ; en die dwtling was daarom to onsangenamer, wijl bet ons niet onbekend was, dat Mevrouw o.,
eene Engetfche van geboorte zijode , en niiet daq die taal fpre .
kende, zelden vreemde menfchen bij zich ontving, hetgeen
ons met reden deed vermoeden, dat zij weigig gediend kon
geweest zijn met eene zoo gemeenzaute boodfchap van drie
bar geheel onbekende gasten . Terwijl wij to zamen nog over
de dwtling ofzer roeVers fpraken, ontvingen wij de uitnoodiging van harentwege om binnen to komen, Zonder ons San
onbeleefdheid fehuldig to maken, konden Wij nujwel niet nalaten, bij haar onzen morgengroet to gaaa afleggen, en te .
vens ons wegens de make vergisfing der Negers to excufe .
Ten ; en zij bad de goedheid, ons excus aan to nemen . Gelijk bet meermalen gaat , geraakte zij met ons , of liever met
onzen reisgenoot v. T., die zich bet best van oos drieen in
hare cal wist nit to drukken, al fpoedig in gefprek over bet
een en ander nieuws nit de flad ; terwijl zich incusfchen hase fchoone dochter, waarfchijnlijk door de vreemde ilemmen
gelokc, even op den trap liet zien , om de onverwachte bezoekers toch met een oogopflag to kunnen ophemen . Na
nagmaala hare verzekering ontvangen to hebben, dat zij de
vergisfing onzer roeijers niet euvel opnam , beflaten wij ver .
der op to wandelen, en op de naascbij liggeode plantaadje
Frederiksdorp (werwaarts wij van Buitenrust of eene tweede
boodfchap vooruitgezonden hadden) ons laatfte morgenbezoek
to gaan afleggen. De oncvangst bij den Beer P ., Directeut
Bier plantaadje , was, zoo als wij ons voorgelteld hadden,
regt hartelijk en gul . Wij maakten hem one oogmerk bekend,
om bet overig gedeelte van den dag bjj hem door to bren .
gen, ten einde den bruidegom of to wachten, om, volgens
affpraak, tegen den ondergang der zon met bet volgend gecij
de Commewyne hooger op to varen . Al dadelijk werden ons
eenige verfrisfchingen voorgediend, en bet deed ons genoe .
gen, bier weder bet in Paramaribo zoo beroemd bitter sa n
tc ttef€en, dat ooze reisgenoot, de Apotheker, zelf flookt .
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Onder de mime galerij gezeten, terwijl -eon aangename zeewind ons verkoelde, was bet Been onbehage(ijk geflreet vbar
onze ooreu , achter ons in bet voorhuis door bet gerammel
van lepels en vorken den waarborg to vernemen, dot weldrii

veer onze grage megen zou gezorgd wordtn ; en zoo duurde
bet ddn ook uiet lefig, of bet aanbieden,volgens Id7estfndisch

gebruik, van water, em de harden to wasfcben,waarfcbnwde
ons, dot bet tijd was, de pijpen ne6r is leggen, en aan de
breakfast - tafel to gaan . De gas cheer , offcboon lrij reeds ;

alvorens van onze komst verwittigd to zijn, bet breakfast
gehouden had , plaatle zich dcbter thet ons ash den diseb,

om de honneurs zijner tafel , gel-ijk men zegt door hot vaor,
fnijden en toedienen der geregten, want to nemen . Wij de.

den zijne tafel geene oneer aan, en zoo wet onze Afwisfelende gefprekken, als bet nit den Engelfrhen tijd nog overge,

houden gebruik van elkandcr eene en - andere toast toe to bteu,
gen, deed Moor ens ook dot uur allergenoegelijkst v oorbij .
gaan . Hadden wij reden gehad, over de gastvrijbeid van den

Heer r. san tafel wet voldaan to ziju, Met minder aangenaam
was ons , van tafel opgeftaan zijnde , zijne- aanzegging,, dot
er gezorgd was, dot wij op eene der bovenkamers de vet .

zuimde nachtrust konden inhalen . Gaarne maakten wij van
zijn aanbod gebruik, en meenden alzoo 'half wakende half fla .
pende den bruidegom in to wachten . Bij ons ontwaken j
echter, was onze v`riend v . R. nag niet opgedaagd, en in,

tusfchen was de vloed reeds weder son ber opkomen . Wiy',
vertoefden evenwel tat 6 ure op Frederiksdorp, onder bet
gebruik van een' verfrisfchenden kop--thee, en gaven inlaxs .

fchen last aan den fluurman van ons-vaartuig, om alles daarin
in orde to brengen, opdat wij dadelijk bij de aankomst van

den bruidegom zouden kunnen van wal fteken . Offchoon
echter verfcheidene pontes en andere ligtere vanrtuigen ons

voorbijkwamen, bleef onze vrienu nog deeds weg, en, wiji
intusfchen bet tij verliep , namen wij aff held van onzen gul .
len gastheer, no hem voor zijn vriendelijk ontj aal bedankt,
en verzocht te. hebben , om aan den Heer v. it . bij zijne aan.
k-omst to zeggen , dot wij hem dien nacht (op de plantaadje

6sharlottenburg in Rio beneden-Cottica zoltded inwachtan, •
Ovetheerlij .k was ook bier bet ttiftigt over de breede ti.
vier Commewyne , wilt linkeroever (*) nu door de grootseh
(*) Ho'udc bier en in t verbolg In bet oog, dat `rk ; van
regter- ofiihlteroever fprckendu, dezelve irefchouw, rocr als
zij zich aan ons in Let op- of afvaren der riviereu vertoofden .
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ondergaamde zon befch-enen ward. Dia tlsen a plintaadjgh tee
verden am ons gezigt, zoo ver hat teiken .Wit-, cam aHet+L
aanghnaamte afwisfelft op, en hat gezang Varr'grootele o
kleinere wottdbewoners 4lrei 1 M obk a i en dan M e oo*#.
lijk san'i nss 00*
In tulle bekbouwing der slat tans• zoo •
vertooaendeY •iiacuiwr • verabnkesv,fetfeea e#k 4 nMt " geTcls}ki
11dftr to getilY€t l tslWod83bevr en
to taijn ., •slit vtasad1
meet' toelafttWMe fiifte vvu lam! Water, we#iitolipeMAIttetbeta
fteehts door eeo zaotit w+adjIF bewdgeil Weed s van ooze wtk.u
kere roejjers do gelegefiheid vertchafto, dill koulfe •V Iatdig.
bead to tooven. Na alzofi ;eea' ge1imt- lijd voortevarea
to hebben, word de ititte ander o ggftrvken•,_ vvgV ij inn
de Negers befpeurden , t da¢-=key- ad* vaatvUtfg ou-rfaChtte
voorbij re •roeijen . Hen vo
adat Wlj .op :de hoot haddeu,
in de geheele Motkieak bekeand Moot da baste en oliv4rtubsidwttahemen ;
fte roeiijens, meende deze gefbgevbeld ti ado
om buone bedrevenbeid in .die kundt aaft dab tag so Idggea1
Zij iieten 4sarom sires hunne deraen onbeweget#V ; i*!>er*V
ter hangetr, opt :hunner pardj bet vdot*el se gods alts vow.
nit o kunnen gefalten, die ddn dok WeldtL, otiA* bet fmtiu
len op onze roeijers j ons vdWMg • prjlfkel verb*v$ rig, l)o
nu begon de l}tijd, die teitetfa` onieb gig vetbiiaattl . NItt
gewoon z ieh 4n bet roeijvtt to ttteh `O ofwintteh , stamen o
onzen de rietWe wedet a#, en 69 Mtren f9ag do tint water
geraakten wij dieter hij stet va&rttilg, dat se+eds . .gaov seal
Noordeel op ons` NO. Ik her-brM biers hetgeE41k 04) vend
vroegere gelegazheid reeds " •erkte ;'!#et toeijdn~~finda :eenigb
knnst, welke de , asnbitie van
4fe r- knit aptiMkken . Oat.~
vermoeld , zoo lane hlj zlW, :)dvi idjrte- tvgen tij hem vies
to magtig is, zou hij, getoof 4c, .zoo a`,ij*ii}vLf~•Eibty ztjten
tneester fours niet beteugeid werd, eerdgi+ bl x#hertle> t
nederzinken, dais dean ftrijd oiiVoldongen opge5'en : Dc obzbn
badden dan oak weldra bet 'andete i^agrtuig Op v#4k ; ow,
h oezeer deszelfs foeijers alle'%''bhtiO krvctiten i1i1 fid*tt, sup,
zoo zij one l inlet voornrt koiidett lr~dineb , den=2lddk td#n mite.
ire tie beletten, dat wij hen iikt--*4tet one ietgni ai>ltteT1la4
,ne pogingen waren vri chtelooa , en Omit roeijers tvvenover•
,winnaars in lien ftijj .
)=nttit l1en was her deistet• geworden, eat tm'eerst , ontdeb.
ten wij , dat Wij aetzHirrtd hadlen, eene kOary - voor de Ian .
taren mede t-e neneii . Dr' ftW+tErntail, dlo gewoonlfjte her op .
zigt over de boot Beefs, Oil iene• teak •bet is, toe rye- •zioa;
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slat alles, wwt then v*u didn nerd onder bet vacen noodig has
jaebben, in de boot is, had ditmaaj ook niet ann bet licbr
,$edacht . Door wi} ba#usfeheu berekenden, Wet v66r midder .
a aacbt C1J4rlottenburg ie zulleu kunnen bereiken,
overlegdeu
wV , -ap Soranaels4g*, eon etablisi'ement van den Chirurgigtt
lD a v,,, op de fcheidiag van de Cottica en besa<dea - Comme.
>jaa sazt don regterpever, de_r eerasgenoemde rivier gelegen,
am to pap, en) aldaar eene- kasra vgor ooze lancarente teachno op te; doen. WO voereu intusfcl an met eene fnelle v*art
de Masgpka voorbia, en kwemen tegen 21, uut op Sovusels.
d'fjk au . leer port hieidear wtj ons bier op, ea, weder son
bet -won zlnde , baaiden de footboys ons een eenvoudig award&
meal viler den dog, Jet wV opk met tamelijke graagte nuttigden ;
en too bereikten wij , au seas prptende, en rookende, den
weder half flapende of dnctende, tegen half is are 'a nschts
Cbarlottteaburg, eerie kofajplantaadje, son den linkeroever
der Cottica gelegen. WU vondeiz den hieer a
Directtur diet plantaadje, nog op, en ook bij hem ontwaar.
.den wlJ al dadelijk de bfjken der Westindifche gascvrijheid,
Mar } den Negers eene kamer lies aanwljzen, wear zij on.
se bapgmatten en macrasfen kouden ophangen en uicfpreiden .
.Intusfeben ilaken wij nog gezataenlijk eene pljp op, en be.
gaven ons kort daarop near de voor ons beflemde feapplast.
fen., wiji wij den voigenden zaorgen met jong vloed naar de
jWd kreek vertrekken wilden. Niet long duurde bet, of wij
genoten alien een' vstj geruswen flop, wearuit wij niec Y66 v
bet aanbreken van den dog ontwaakten . Terwijl bet ontbiljt
in de gaiedj werd gereed ,gecnaakc, reinigdep wij otfs, en no,
men vervblgens, onder geltide van don Directeur, de gebou ..
wen der, plantaadje in oogenfchouw, welke zich ever bet al,
gemeen in een' vervallen' (}apt bevinden ; de kofftjloods v yor.
al foheen eeue geheele vernieuwing to vorderen ., No namen
wU ;pleats ygn de kofkitafel, waar wij onze oogen verlustig .
dew spec bet fraaije uitzigc over de bier zich in alleriei bog~
.ten kronkflende rivier, wier tegenover oaks liggende oever
gedeelrelijk met aware bosfchen bezoomd was, en gedeelte<
7ijk he ; u tzigt verfcbafte op de plantaadje iljieuwKlarenbeek.
Offchoon wij , als gascen , alerdnp ,omteui
terfe voldaan to zijn over de vriendefijkheic} van onzen gastbeer, hadden wij bier raven' gelegenheid to befpeuren, dat
,de intrede in bet plantersleven it; deze 'kolonie op fommige
planlnadjeu alles bebalve aangenaaua is. Met ecubedeesdvour-
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kamen en den hoed in de hand kwam de Blankijflcier, (dic
is, weet g ij . de benimiog van den Adfistent des Directeurs)

een jongeling van seer fatfoenlijken huize, hem en ons ziJ .
men morgengroet brengen, die door den eerilen vrij koeltjes
en, gelijk de Franfchen zeggen, met zeker air dautaritd
beantwoord werd. Verfcheidene Directeurs In deze volkplan .
zing fehijnen bet zich tot een' vascen ftelregel to maken, o n
bunne Blankbffrciers,al zijn zij van de fatfoerrliJkfle familie,
op een' zoo aanmerkelijken affland to houden, als waren zij

eerder hunne knechten, dan we] hunne leerlingen . ik ge.
loof, dac de gowoontp , Qm met haven om ce gaan, hiertoe
veelat nanleidind geeft . Menschkundig befchouwd, twijfel
ik , of dic wel bet ware middel ziJ , om eerbied en ontzag in
to boezemen aan redelijke wezens, die toch befeffen, dat
bun ftand in de maatfchappij over eenigen tijd gelijk zal flaaa

met dien van hunne tegenwoordige meesters, over wier lot
ziJ niec zelden in later tijd, indien zij door prorectie uit bet
moederland tot de waardigheid van 1ldministrateurs opklim .
men, naar willekeur befisfen kunnen . Integendeel ik weer,
en verfcheidenen met mij weten zulks bij ondervinding,dac,
in de verkeering onder facfoenlijke lieden , niets meet in flaat
is, om achting voor onze /uperieuren in to boezemen, dan
wanneer deze van hunne zijde nan die genen, welke onder

lien gefteld zijn, die burgerlljke beleefdheiddoenwedervaren,
waarop elk ordentelijk menscb aanfpraak mag maken . Eenige

Directeurs fcbijnen daarover anders to denken, en meenen,
dat geen Blanttifl;cier ooit een goed Directeur kan worden,
indien hij niet ce voren als knechc heeft leeren onderdanig
zijn. Ik bphoef echter niec op ce merken, dat de ondervin ..

ding meermalen geleerd beeft, dat zij, die to lung in een at
to grooc bedwang gehouden zijn, eenmaal baas geworden
zijnde, niet zelden hunne verkregene vrij held op eene fchan .
dplijke wijze misbr'uiken . - Wacht u intusfchen wel, . om

bet daarvoor to houden, dat alle Directeurs hunne Blankofli .
Biers op dien verwUderden affland houden . Op andere plan .
taadjen toch in de Motkreek, welke wij gedurende ons nit .
Jtapje bezocht hebben, en vooral ook op Zeezigt, genieten
de beide Blanks f iciers eene zoo ordentelijke behandeling, als
zij met redelijkheid verwachten kunnen .

Doch keeren wij wider tot ons reisverhaal . Wij begrepen,
dat her langer wnchten naar den bruidegom vergeefs zou
zijn, gisfeude, (gelijk ouk van aclrtereu bewaarheid is) dat
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b1, Zoftdags in bet voorbijwaren 'de Mfgenflarfd :aangedaad
hebbende, bet befuic zou genomen bebhen, then geheelen
dag in bet geztlfcbap zijner bruid door to brengen, hetgeen
elk onzer in zijne plants waarfcbijnlijk ook gedaan zou heb,
ben. Tegen 7 ure des morgens namen wij this affcheid van
denL gastvrijen Directeur van Charlottenburg, en begaven ons
wedet •i n de boot . In bet opvaren der Cottica legden wij nog
pp drie plautaadjen aan, nanielijk Oud Bellc+axue, Brunswijk
en Dlonnikendmrr , waar wij ons bet langst ophieldem, uit
boofde van eene opgekomene regenbui .
De Iaatstgemelde, aan den linkeroever der Motkreck, op de
fcheiding van de Cottlca en deze kreek, gelegen, verdient
vooral opgemerkt ce worden wegens derzelver praehtig,, geheel van fleen opgehaald woonhuis. Seaert verfcheidene ja>
ten onderboudc de eigenaar aldaar een' troep muzikanten on .
dot zijne Negers, die, naar ik vernomen beb, zeer .wel,
en, hetgeen onder dergelijke troepen anders zeldea bet geval
is, naar muzijknoten fpelen .
Opmerkelijk is ook in deze omflreken bet federt weinigq
jaren tot een geheel ander doeleinde beflemd kerkgebouw,
flaande op de fcheiding van de rivieren Perica en hove,,-Cot .
tics. Te voren werd mede in deze divifie een Gereformeerd
Predikaut beroepen, welke des Zondags de openbare Godsdienstoefening in die kerk bield ; en, als ik mi niet bedrieg,
heeft ook in bet jaar 18 i 6 onze geachte Do. M A sM AN , in
die fireken eenige dagen gelogecrd zijnde, aldaar eenmaal
gepredikc : dit was de laatlle maal dat dic gebouw tot eeq
godsdienflig aogmerk gebezigd is . Naar bet ous in bet voor
bijvaren voorkwacn ., beyond teze kerk rich nog in een' zeer
goeden toefland, en wij . betreurden alzoo met reden de wis ..
felvalligheid van alle menfcbelijke- ondernemingen, die ook :
bier weder rich zoo duidelijk vercoonde .
sr:De .plaftaadje Mannikendam verlaten hebbende, vocren wij
de Motkfeek binnen, zvelke de fcheiding ::maakt tusfcben bor'
yen- en beneden-Cettica, zoodat de drie arm en dezer ilroo .
men, voor de plantaadje Monnikendam zich vereenigende,
aldaar een' vrij fvijden waterplas vormen, welke, bebalve aan
de zijde dezer plantaadje, van rondomme met digt houtge.
was omzoomd is . I-let binnenkomen in de Motkreek-levert
een prachtig fchouwfpel op , dat vooral den fladbewoner treffen moet , die , gewoon flechts huizen en enkele boomen to
zien, bier gelegenheid beeft, de natuur in al hare grootheid
aieu, 1111a gciegeuueiu UUML, ue natuur ur ac mare grootuerct
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aanfchouwen , daar Pan zijn

dr

oog, Pan beide oevers van

then ftroam i weltte• bier vrtj breed is, nikt *u ledge to
zware boomen van allerlei foort zich vertoonen . Deze bog .
fchen maken, wanneer men een half uur de kreek is opgeva .

rpn
vervolgens pleats voor onderfcheidene plant4diea J
die kreek gelegen, van fommige wagrvan j1 bierlw 4 T'esen.

beid zal bebben nag met een enkel woord to gewageu . W4
telden van Jlfennike»dam of eenepderlag plaataadien aan beide
oevers du kreek, waaronder echter ook eenige zirzh bevtq-

den, die aireeds verlaten zijn . Zoo voeren wij cjan nagenoeg

sz qur voort, toen eindelijk bet ibhooue woonhuis der plantaadje Zeezi$t zich aan ons oog vertoonde, op eeneu,afiland
van flechcs to a 15 minuten van de gee verwijderd . Het
duurde ook niet lang, of wij ftaptea alien Pan de landings .
plaats aan wal ; terwiji bet huisvolk zicb om ftrijd beijvez .

de, oat ons to verwelkomen . Wij lieten bet een en antler,
dat wij utedegebragt badden , naar de voor ons belemde ka .
mers brengen, en bewonderden daar alvast bet fchoone uit .
zigt, zoo wet near den zeekant, als over de in onderfcheidene bogten zicb kronkelende Makreek.
Alzoo waren wij eindelijk ter plaacfe onzer belemming ge .
komen . Giij zult met regt verwachten, dat ik ook in bet

bijzonder u dit effekt van naderbij leere kennen ; en voor,
waar, de planraadje Zeezigt beeft zoo verre mijue verwach .
sing overtroffen, dat ik niet of kan zijn, at dadelijk met een
enkel woord daarvan to fpreken . Verbeeldt u den een rule
tweeverdiepings luschuis , in den ltaliaanfchen fmaak gebouwd,

met eene vooruitilekende galerij van voren, waarboven een
balkon geplaacsc is, welke bet verrukkelijkst uitzigt aan de
linkerzijde op de kreek levers, terwijl men aan de regterhand
van daar meer dan een half uur ver in zee zier . Hier bog .
fchen , ginds kofhj- en katoengronden, bier en daar door weilanden van elkander gefcheiden , wasrop bet fchoonfte rund_

vee graasde, dat ik nog in deze kolonie eanfchouwde, - dit
Plies maakte zoo veel indruk op mij,dat ik,deze ftreek moetende herdoopen, daaraan den naam van Surinaamsch 4rka-

die zou toevoegen .

(Ilet vervolg en fiat in No . VII.)
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Asn den Hear Redacteur der Tit ierlandfcho . Letteroefertrngen
Mijn Heer 1
al deeds in de gefcitietlenis blijven de vestiging
?east ederjandfche volkplanting op den zurdhoek van Afri.
ha. 20 getulgC tdcb , bij zob vele andete averzeefcbe eanw(nlted dgh den bndernemenden geest en ftouten card onzer
4roorvadeteh, did wild en 11jd de golven met bbntte fcheped
kriefden, Ctf zod vole fiandpunten,alS immer mogelijk,zodli .
ten to vetkrijgen, van welke poorer tiloei voor den bahdel
en sanwas van magt mogt iiitgaan . ht toch mag Wet belt
grootite doet der vadereh geweest zijn i--maat, terwljl menibben flechts voor liunbe belangesf dacbcen to waken, volt .
den zij ongemerkt de bodgere Ieiding eener allesbetturendd
ooriienigbeid. Met bet oog op deztita aanbiddetijktn wed
gevestigd, zien wij met belanggeI11ng op bet voorgeberg.
ie der Coede Hoop, terwtjl deze, weleer onze, beiittint die
Van een ander vdlk is geworden . zij blljft de waarbeid be.
vestigen, dat de votken gemakkelijker van meesters dan vad
zeden vefanderetf ; eio bet is een aang .naam verfchjnlel, dat
onder Engelthe * ecten Hdllandfche ieden en gewodncen blijp
yen voortddren . defcheiden dan naar den uiterlijken vorm ,
kan er toch den band blijrten beftaan, die deze voik~lanting
nog op de naauwfte wijze met bet moederiand vetbindt, en
zij, als onder eene vreemde maagfchap geraakt, kan evenwet
de betrekking tot bet arudertijk huls blijven bewaren . - Een
aangenaam verfchijnfel is can tijdfchrift , op den tiiterfteti
boek van Afrika in de Hollandfche tial gefchreven, en betwelk niet alleen door deze, maar ook door den inhdud, zich
betoont , met den echt vaderlandffhen gedsc bezield to zijn.
'rot cane pt'oeve deelen wij bet ondetftaande ftukje nrede,;
een onderwerp , waariijk ,van belang in ooze dagen , in welke
men zoo veel fpreekc van verdriagzaam'heid, dac men die we!
meer zoude wenfchen beotfend to zierh . Wij willen van betzelve niet meer zeggen ; men proeve den boom nit de
vrucbten . Dit wenfchen wij flechts, dat de onderneming op
den duar aanmoediging vinde . Zoo zal, al waait van den Tafelberg de vaderlandfche v1ag niet meer, toch de roem der
ltrederlandfche letteren op Afrika s zuidhoek Met alleen ge .
vestigd worden, maar steeds toenemen. Goede hoop voederr
wij dan van deze plek gronds, dat van haar verder can wet-
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dadig licht Ut uitgaan, verlichtende at wat door nag an bee
duistere ligt . God doe bet zaad, dear uitgeftrooid, vaster ward

tel fchiecen, en oot van daar rijpe eea mime oogat vaarhet
rijk van waarheid en deugd, dat eons onder ddnen Heer ovett
geheel de aarde moge ultgebreid worden, wanneer atier S&
loot en hoop din tat son * aoakende de vohttgakikeh1'
de liefde Il
X,
OvEt DE tOLERANTIE, OP i'ERbdAAOZAAMuafd .

(1Vaderd. Zrid-4frikaarlsch Tijdfchr. go. I. Jan. -Febr. i8a5.j
VVeinige onderwerpien zijn er, waarover ihdert eenigen tijd

seer gedacht of gefchreven is, dan dit ; Mar wtt Voor ons f

in deze Volkplancing in bet gemeen , en de koloniate Here

vormde Kerk In bet bljaonder, flit lien grooten hoop van
gedacbten en fchrifcen bruikbaat, raodzaam en aannemelijtt
fchijnc, kortelijk op to geven, dit is bet voorname doel des

fchrijvers van deze proeve, die dan dtaroaf o0k nan de regtbank der publieae opinie words onderworpen . Dat rerdraag+
zaamheid onmogelijk hetzelfde kan zijn in den Godsdienst
alt onverfchilligheid, fpreekt van zelve ; dock waar en wellte

zijn de grenzen, binnen welke de ijver der Leeraren en le .
den eener gezindheid dient bepaald to btijven, om nuttig to
zijn, zonder door overdrevenheid een f'chsdelijk ultwerkfet
daar to ftellen, en echter niet onderhevig to worden aan de
befchuldiging van traagheid en ijverloosheid, waaruit even
zoo wel, ais nit bet tegendeel, veel nadeels wordt geborenv
Ook bier mag men wel met David zeggen : ,, Heer I wie zat
de verborgene afdwalingen verftaan t" Zoo veel to meer,
daar temperament, piaatfeltjke voorvallen en andere bijko .
mende omftandigheden op elk menfchelijk hart zoo grooteta
invloed hebben . Ook to dezen opzigte zal dan nu de onver-

gelijkelijke Bijbel de besce leidsman voor elk onzer zijn .
„ Uw woord zij dan ook bier de lamp voor onzen voet, bet
licht op ons pad I" Wij zullen de voorbeelden en gezegden
des Ouden Testaments onaangehaald laten, omdat in dezelve

veel voorkomt, hetwelk betrekking heeft tot plaatfelijke om .
flandigheden en de Theocratie der Joodfche Kerk. Maar bet
voorbeeld onzes Zaligmakers zal ons beter dan alles , was
aaen(chen ooic geleerd en gedaan hebben, anderrigten omcrent
de ware Christelijke verdraagzaamheid .

Dezelve heeft niet

!4
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zaidea of odeagdty > mnar dg ahvalinges en mfsvattingen,
bet go wezenljj.k e of xertneende, in de bggrippelt van andere
menfchen omtrent den Godsdienst ten voorwerpe . En wie
is , in dozen zin , verdraagzamer geweest dan Jezus Chris .
tua self, die gppertte L eeraar der Kerk ? HO verfcheen op
snrde :aln town. cud en order menfchen, wier dwalingen en

de

wanbegrippen zeer groot, en in derzelver gevolgen hoogst
nadeelig waren . De Joodfche Geescelijkheid was een hoop

blinde leidslieden eener nog meer verblinde fchare ; to zamen
liepen zij gevaar in eene diepe gracht van ellende ter near to

lYotten . En evenwel Hij oefende verdraagzaanteid to hun .
men opzigte tot zijnen dood toe . Hij behandelde ben als een
Ijefderijke arts, die alles duld ;, orn Aecbts den ljjder te red-

llen . Onkundigen to onderwijzen (elk banner althans de gele .
gegbeid daartoe to verfchaffen), den dwalenden to wederleg.
gen, den eigenzinnigen to waarfchuwen voor de gevolgen
zijner balsflarrjgheid, en den moedwillig dolenden bedacbt to

maken op de Iiraffen, die de opperfle Regter bier namaals
zel opleggen aan elken mensch,die den tijd zijner bezoeking
niet zal in ache genomen hebben ; - dit waren zijne,hoofd .
yerrigtingen . In zijne levebsbefchrijving, door den Evange .
list Lucas opgefteld , Hoofdit, IX : S 1 -57, vinden wij een
voorbeeld zijner 'erdraagzaamheid, zelfs ook in geval van
perfoonfjke beleediging, in een vlek der Samaritanen, waar
fij nietc verlangd had, dan dat zijne leerlingen Hem flechts
eene berberg zouden toebereiden ; maar als zij den altoos
nutcigen en werkzamen Leersar der waarheid niet ontvangen
wilden, nit bet grondbeginfel, dat zijn aangezigt was als
near Jertizalem reizende, en zijne leerlingen Jacobus en Jobannes deswege wraak wilden uitgeoefend hebben , zeggende :
Heer I wilt gij bevelen, dat vuur van den Hemel dale en
dezen verilinde, gelijk ook Elias gedaan heeft €" keerde Hij

zich om, beftrafce hen, en zeide : „ Gij weet niec, van
boedanigen geest gij zijt ; want de Zoon des menfchen is niet
gekomen om der menfchen zielen to verderven, maar om to
behouden ." En, fchoon die meer zien mope op bet becoon

van verhevenbe ;d van geese, als men onverdiend miskend en
beleedigd words, evenwel ook voor godsdienftige verdraagzeambeid is daaruit nenige nuttige les to trekken . - Zien
wij al verder op zijn gedrag jegens zijne leerlingen, welk
een treffend voorbeeld van verdraagzaamheid levert ons Gods
en Maria's Wonderzoon niet opt

Wares er ooic men .
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fchen op aarde, die de betooning en ondervindieg van

dtaagzaamhedd
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regtvtar4ig verdlefd badden .dan zijn het ze.

ker deze leerlingen d dtscipeten geweest . Zondpr an in eenige dier tallooze blfzdndetheden ce'treden, welke elk zich alt
+art zelve zaI wetell fe be inneren , die maar eenigzins in on .
ze heilige Schriften bedreven is , zal ik ou alleen- )maar wijzen op Lucas XVIII : 1 .4-17 . Men kaq daaruit leeren, dat

hoogmoedige zelfverhefb'ng op de krachteri det verftands,
waardoor een mensch zich verbeeldt, alles beter to zien dan
anderen, de eigenlijke bron is der onv"drgpg ;aambeid. Er.
ken en verhelp dit gebrek in u , en gij zult bet geprezen
kindeken zijn, hetwelk ontvatngen zal worden in bet Koningrijk Gods . --Een tweede ivenk onzes Heeren tot verdraagzaamheid, en eene uitmubt nde becvijsredeu tevens, zal men vinden

bij Mattheus, Hoofdit. XIII : 24-30, De Kerk, of bet zede.
ljjlc Rijk van God, befchouwde onze -zaligmaker als eenen
akker ; (want waarin arrders,dan in meblebelijte verlanden en
harcen , ftrooic de Godsdlenstleerakr bet zaad 7) wie den in .
bond van Gods woord predikt, opder ..welke ben .*ning oek,
is altoos de goede en den Heere welbehagelijke dienscknecht,

die goed zaad zaait in zijnen akker : even%vel kent de vijand
der waarheid ook zijnen tijd ; in den beftendigen ftrijd tuff
*hen bet Rljk des lichts en der duisternts weet hij zijnen
tijd waar to nemen, want als de tnent°ehen 'llleien (en *aar
flaapt niet wet eens de werkzaatnfte en wekk+etile zaaijrr?)
daar komt deze vijand en zaait onkruid midden in de tarwes-+
zijn weg is als die eener clang over eene &enrols, en als bl}
zijn misdrijf heeft verrigt, dan gaat hij weg, en laar geene
fporeu us, waaraan men merken kan, waar bij geweest is en
war hij gedaan heeft, want bedrog en list zijn re alien tljde
de hoofdrrekken geweest in her karakter van de vljanden der

Cbristelijke Kerk ; maar her openbaart zich door den tijd,
en niettegenflaande de gewilligheid van Jezus' dienstknechten,
om bet nit re roeijen , is nogtans bet oordeel van den Heer
des huizes : ,, Last ze beide to zamen opwasfen tot den
oogst, en in den tijd des oogftes zal ik tot de maaijers zeg.
gen : vergadert eerst dat onkruid , en bindt bet in busfelen ,
om her to verbranden ; maar de tarwe brengc to zamen in
mime fchure," vs . 30. - Deze 2ijn de beweegredenen, die

mij doer denken, dat men verdraagzaamheid moet oefenen,
niet alleen om :rent zulke perfonen eu gezindheden , die men
rrlet grord als outvillekeurig afdwalende van de bi#Jkbare leer
MANGUM 1826, no . 6.
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des Bljbels mag befchouwen , maar ze1Qs ook- geene uitroeijiuga.
middelen door onverdraagzaamheid mag in bet werk ftellen
tegen ben, die filet doen nit viijandfcbap, al bad men ook de
magt en pniddelen daartoe, opdat elk Hem navolgen moge,
tot wlens rof en vekheerlijking zoo dikwijls words gezongen ;
Geen beorsthzue1 vornlt Hem tot den croon,
1VXaar ootmoed tot bet ljjden ;
tjij was ht uit 's Vaders band zijn kroon,
Maar wacht die kroon tia't flrijden ;
En at zijn f r Jd is voor Gods ser,
pat elk zijn' Vider prjjze ;
Gods liefde is de inhoud van zijn leer,
Gods wit to doen zjjn fpVze ;
Hij, vol van God, tan alien goed,
Brengt ans der Godheid nader,
't Zij Hi, be(traft of wondren doer ;
Die Hem ziet, zies den Vader.

LETS OVER BOLIVAR.

Generaai E 0 L I V A R is 4s jaren oud , ongeveer $ voet 7
duim lang, van eene rankq geftal;e , eu , gelli k men van „den
Held des Equators,' zoo als de Bmerikanen hem noemen,
moet verwaclnten, van egne donkere kleur . Zijn voorkomen
it deftig , maar, ondanks zijnen knevelbaard, niek woest , en
%ijn doukerbruin oog doordringend en vol uitdrukking . In
zijne jeugd doorreisde hij Europa ; hij leest Engelsch, maar
fpreekt bet zoo good als niet ; Fransck vlug, maar niet zonder taalj'outen . Hij praat veel, openhartig, en zonder voorbereiding . Hij fehijnt hot gezellig verkeer to beminnen, en
gait nooit de eerite been. Tweemaai was ik met hem in een
grout gezelfchap -- eens op een bal, wasr hij van 8 ure
's avonds tot 5 ure 's morgens bleef, dien ganfchen rid
praatte, bij bet fouper gezondbeden inftelde en aanfpraken
deed, en Vervolgens met een aardig meisje waffle . Bij een
ontbijt op w A S II I N G T O N't verjaardag, dien hij had uirge .
kozen om een fregat der Vereenigde Staten to bezoeken, ltel .
d e bij verfcheidene condities in, en deed daarbij aanfpraken ;
in eene van welke hij voormelde Staten verre boven site volken
van den ouden en nieuwen tijd verbief, dewiji zij bet best

ISTe OWR sOLUVAR .

de volkomenfle vrijheid atat in.? kMienfle orde moisten to
vereenigen . Zijne eerzuedt-vettoo®t aiN'a boog en edel . Hij
verlangc de verded get en grottdvester oar Ziiiaf.Cdmerikaanid at zija, en„ stweddu loaf bet bezic
fehe onafbankel
van een aanzienlijk vermops , verfmaetdt kV elite vermeerde.
ring van r ijkdom. MY welgcgde, btjlEdaas met verachting,
bet gcfchenk van een millioen dollars , we,k bet Congres van
Peru hem aanboedf, dtar U#, van den beginen taan, zijnen
trots daarin gefleld had , ke1fr geehe zantFktrrtl *ttr Peru son
to nemen. Zijne 11evelingxdnt*etpee 1je, era kanaal door
de landengte to graven, eon etn C'bttgtel In Atftama daar to
flellen , hetgeen uit nan' grooten fbederativen Road zal befloor), om alie verfchillen tnr*hen db enderfcheidene Staten
to vereffenen-, met eetr terger to tlfneb beVele, htgevalle van
inwendige beroeringen of attn*raifen vats bniten. hit idee is
zijn geliefkoosd tbema. WattAW III d¢ mdse etr onafhankelijkheid dezer Staten utbewewt1gd bebbdn, is' zijir wensch,
eerie reis naar Noord~dmeriA en near Engelaard to doen ;
voor beiden koestert hij hooge bewondering . Zjjn boat tegen
de Spanjaarden, door den bloedigen krMg van Venezuela ge.
voed, is onverzoenlijk . Ep gem wonder t Alle gtjne bloedverwanten zijn door de Spanjaarden vermoord, behalve alleen een oom , in Spanje woonachsig .
LAM DE JAVGD,
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De eea aim cost en de andre war,
Lieve meisjes , wakkre knapen t
Vrolijk, vow elkaAr gef~bapen,
Zijt ge ook bij elkander 't beat,
Lachjes fpelen,
Lustjes fireelen
In des levees feboonen ruin,
Waar der maagden roosjes bloefjen,
En reeds, met een tint van brnig,
's Jonglings voile wangen gloeijen.
Ja , dear woont de zoete vreagd ,
Zijn die lieve bloempjes veilig,
Is de lagcheade oiffehuld heilig,
't Kiefche een fempet van de deugd .
T 2
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llbalfehe tonnen
Van de feboonen
Treffmt beide, hart en oor ;
Is Jonglings hand grijpt in de fnueon
En verruksijic Is bet koar,
Wan zich ftem en fpeeituig ptren.
Sheller ftroomt bet jeugdig bjoed,
Jppgr dep reit#en, lust gedrevep
d1. bU 't bong gent van 't levee,
Ttippelc, als van xelv', de voet,
Reeds zin 41 ooggn
Xtgndgeviogen
Om cen llesjea voor den dsns ;
#landen word :eu Pa geboden i
Ieder bli cje is vrengdes , glens ,
Die u tot .{1e prat kQ1gt ugodeth
Zuete boert welt dan den itch a
poor tee lluips in 't hart to lezed i
Naar geen ftekel moet bet wexen e
Pair zij simmer grleven mqg.
't Bloementlrooijen,
Door 't ontplooijen ,
Rijk vernuftl der hreede fchacht,
poet steeds, nieuwe geuren rieken ;
Ieder regent, wat ge bfagv;
Want gij wondc nie ; met uw wieken,
D;kwerf fehuilt de kleene guit ,
Die de harten doet ontbrandea,
in 't albast der zachte banden ,
pf kijkt loos bet ocgjen nit,
't Loerend wichtje
Heeft een fchichtje,
Dot de fcbalkert dartlend fehlet.
1,1eve mcisjes l moogt ge ook blozen,
Vloejtt den vluggen f wtert Wee ;
HU vang ; bbjeu voor uw rozen.
De eep nlet oost ep de andre west„
I,ieve meisjes, wakkre knapen 1
Vrolijk, voor elkas r gefchapen,
Zij ; go oolt bij elkander 'c best,
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Komt, daar waeht u,
Ja, dsar lacht u

`t Bloempjen aan, vol honigfchari
Dor is u, gefcheiden, de aarde ;
Mar bVeen op vreagdes pad 0
Dan eerst heeft bet leven wurde,

it . VAN tbcitzzr,

WJ DE SLUITING VAN DE WINTER -WIRESAAMHEDEN DER HOL •
LANDSCHE MAATSCHAPPU VAN IRAMIJE

EUNSTEN EN WS,

TENSCHAPPEN, AvDEELING AMSTERDAM .

Naar buiten , d broeders l In 'c IAgcbende veld t
De bladers en bloefetns ontfpruiten ;

In 't wilde verbefc zich de bloemknop en zwelt ;
De vogels herleven en fluiten ;
De ontwaakte nacuur ademt veerkra¢bc en jeugd ;
2ij koestest weir W es vol leven en vreugd :
Naar buiten, o broedersl naai buiten I
Als de avond met nevien de dalen ocnfpant,
De loomheid ons omkruipt in de adred

Is 't wijsheid, ce woekren met tljd en vertland ;
In de oogtteu der kennis to bladren,
Den tempel to fchoren I der leering geflicht,
Om, beurclings verlichtend of zelve verhcht,
Den God, die bet lichi is, ce nadren .

Doch wijsheid niet mindet• 't zt'Ifandig genot
Der fchepping, door d'ochtend befchenen ;
Dan zwelt ons de boezem ; dan wandelt 1-10 - God
In duizende wondren daarbenen ;
Dan puren wij kennis ult bloempjes en gras,

Gevoelen den Eengen, die is en die was,
Aanbidden, zijn zalig en weenen .

Wij, broeders! aiij hiblden den vlugtigen tijd
Op kostlijken woeker In boeijen .
Toen de avond ons aanbrak, en heinde noch wijd

Een zomeraraal d' omtrek deed bloeijen,
Toen perfteu wij (chatting van 't vroeger geflacfic,

Toen poogden we elkander, door avond en nadhc,
Voor 't goede en her fchoone ce oncgioeijen,

;oo
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Maar tbans is bet, ochtend . De norgen van 't jaar
Verbeldert valleijen en flroomen .
De winter is benen, de lente wedr ddir ;
Zij huppeli longs velden en zoomen ;
}laar luister dekt de akkers, met aaden bevrachc ;
De windjes, boor adem , bezielM db lucht,
En wiegen 't geknopte der boomen .
Wie on=, wie zegt list, verrukt en $eroerd,
Den winter vaarwel met zijn buijen,
Die 't licht ons benevelt de vloeden bevloert,
En zeeen ten heml dot knrijen?
Wie onzer begroet Met , geroerd en verrukt,
De vriendlike lente, mec cozen gefaaukt,
Die fcbatten ons brengt uit bet zuidn?
Naar bttiten dan, broedersl her jaar is een dag ;
Die dag is zoo fpoedig verzwonden,
broze
genoegen , dat weeffel van rag ,
En 't
Verw*ait in den wedloop der flonden ;
Genieten wij, dankend, eer de ochtend ontzinkt,
De weelde, waar duintop en diepte van blinks,
Die wouden en warren verkondeu .
In 'c vrije des levens , in de open natuur ,_
Ten tempel, gebouwd zonder handen,
Mar tranen, befchenen door 't hemelfche vuur,
Op 't outer van zoden ontbranden ,
Daar voelen we ons wezen , befelfen ons doel,
En fchouwen ten bemel met reiner gevoel,
Iieflocen door daken noch wanden .
blaar gij ook naar buiten, o fchoonen I wier lof
Den boezem van roemzuchc does prAngen I
Uw treden bntwaken de bloem in den hof,
Uw blikken bet woud in gezangen ; Ontwaken? -- De bloemen ontplooijen boor' gloor,
De wachtende vogels beproeven hun koor,
Om, fchoonen, u waardig to ontvaugen I
Reeds vliegt u de zwaluw ten boogtijd vooruic,
De visch fcbiet u voor in de baren ; Daar flaat zij , ooze aarde , gedost 21s een bruid ,
Gereed met den 'hemel to paten ;
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't jtrfeht tiles en dart et bevriend en vertrouwd ;
De heuvels zijn de outers , en wolken van goud
Bekranfen de groenende altaren.

Ras kirren de tortels zoo teeder en zoet,
De kusjes doorfuizen de dreven,

De fpetende vischjes bekringen den vloed,
En - volken begroeten her leven.

Neen, rciner geen weelde, geen hooger genot ;
Dat fchouwfpel .zoo edel - de zege van God -Dac kunnen wij, fchoonen, niet geveu!
Naar buiten dan aJleni Ontfpannen den geest,
Voor vreugde den boezem ontfoten!

Dra welven ons de eiken de zalen voor 't feest ;
Ilet mollig capijc is ontfproten ;

De wanden van klimop en jeugdige hop
Verheffen zich naast ons, de wouden ten top :
Welaan dan, daar buiten genoten!

Doch nevelt wedr de avond, ontbladert bet bosch,
En hoort bet geen jubels meer fchallen ;
Verfletfen de heuvels, en zien wij den dos
Der beemden, rondom ons, vervallen,

Genaakc wedr de winter met fneeuwjagc en vorst,
Dan keeren wij alien , met vuur in de borst, -God geev' bet! -- dan keeren wij alien.

ao April, 1826.

C . G. WITHUTS .

DE VAARDIJ DER KOEPOKKEN.

Te Watertown, in Engeland, vertoonde zich onlangs de
natuurlijke kinderziekte bij een' jongeling . Teriiond kreeg
Dr. F A N S H E R last , zoo veel hem mogelijk zou zija, alle

voorwerpen , die nog Wet ingeent wares, de koepokflof
mede to deelen . Het gevolg was, dat de natuurlijke pokken
zich niet verder verbreidden. Doch men ging nog verder .
Om de voorbehoeding der koepok to beproeven, entte

S 11 E R
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tweeentwintig perfonen, die vroeger gevaccineerd wa-

ren, de natuurlijke fmettlof in, en vie: Us enkele derzelven
werd van de kinderziekte aangetatt .
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DE PARUII(BN .SPECULATIE.

(Uit Bonaparte et les Grecs, par D7ad . L. S . BELL o e.)
De Generaal A U B E R T DUB A Y E T, tat Gezant van Frank .
rijk bij de Porte benoemd, tam met zich een' ouden die .
naar, aan welken hij verkleefd was. Deze, parrlj van zijne
Leis wiltende trekken, befloot, ten honderd louizen, de vruohc
2ijner fpaarzaamheid, to befleden tot den inkoop van een
kargazoentje, maar vond zich verlegen in de keus der wa-

ken. Ben fpotvogel, then hij in den arm nam, raadde hem,
in paruiken to fpeculetdn . flo nam zulks voor ernst op, en
teaelde cone goede partij paruiken, deed dezelve zorgvuldig
inpakken,en fcheepte zich in met delelfvoldoeningeenlbin .

delaars , bij voorraad zijne winilen berekenende. Maar hoe
groot was zijne ontfleltenis, toen hij, to Konffdntivopel aan .
gekomen, ovetal niet dan tulbanden z5g1 Hij haopte eclicer,
dat ten minfle bij de Crooten de paruiken in eere zouden
zijn ; maar de bezoeken, die elkander bij zijnen meescer op .
volgden, openden hem ook ce dezen opzigte weldra de oogen .
Slagcoffer eener fopperij, gerulneerd,gekwecst in zijne eigenliefde, verviel de arme man in eene diepe droefgeestigheid .

De Generaal ontdekte zulks, ondervroeg hem , en vernam der
oorzaak van deszelfs verdriec . Zijue gedachten waren nogver .

vuld van bet creurige en tevens koddige, in die avontuur ge .
legen, toen de Groorvizier zich lief aantnelden . Na bet go.
brulk der koffij, vercelde de Gezant, ten einde de flroevt
fl izwijgendheid van den Turk, zoo mogelijk, op to heflen
cn to vervrolijken, hem dezen fnuggeren trek . De Vizier
glimlachte niet eens ; maar, deftig zich den baard flrijkende,
2eide hij, na een oogenblik bedenkens : „ Scelc gij belang
in den mangy" - a Zeer veel ; bet is een oude dienaar, die

zich altijd bijzonder aan mij verkleefd betoond beefc ." Hee
onderhoud kteeg nu eene andere wending ; de Turk nam vet.
volgens affcheid, en vertrok . Des volgenden daags werd een

frrmao uirgevaardigd, bevelende aan alle Toden, op flraffe
Tan eene 2anzienlijke boete, nice in bet openbaat to verfchijnen, dan met eene paruik, in flede van de gele mucs, die

hen gemeenlijk onderfcheidr . Z jne 1-loogheid verwaardigde
zich zelfs, hen to onderrigten, dat er cen magazijn van pa .
ruiken voorhanden was bij bet Franfche Gezantfchap . Med
verbeelde zich den tocloop 1 Men drong en verdrong zich
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en de dames. Wnnen twee uren rtes de ghnfdhe voonnad

uitverkocht ; en de laatstkomenden boden, op hunne knieen,
aanzienlijke foramen, om dic kostbaar vrjjgeleide to erlangen .
Deze nieuwe foort van knevelacij verfebafte den bediende een
klein vermogen, en den armen Jaden harden overlast en flak .
flagen. - Deze Turkfche galanterie levers inderdaad een gedenkwaardig ftaaltje van de liefelijkheden der volftrekce op .
permagt I
DR JEZUITEN VAN 1572 EN

18,26,

Teen de derde Ordesgenersal der Jezuiten, F a ANs n on.
0 1 A, tweeendertig jaren na de ftichting der Jezuiten-orde
ftierf (t,572) , riep hij , In profetifche geestverrukking, uit ;
• Alt lammeren bebben wij out ingedrongen ; als verfchev .
„ rende wolven zutfen wij regeren,als honden verdreven wor.
• den, en als alelaren ons verjongen I" -- Dit is vervuld,
Zal de kringvorwige baan van nieuws worden doorloo.
pen? Reeds zi}n de lammertjes verfcbenen, en ginds en elders oncwaart men ook reds weder een' verfcbeurenden
wolfl „ De wolven (zegt de Graaf D E M o N T L e 8 I E R)
a zijn , in her algemeen , wreede dieren ; en echaer heb ik Jon• ge welpea van deze beeueufoorr ommoet, die zoo mak en
• aardig waxen alt lammeren ; zlj ftreelden On lekten zelf's
• iedereen . Vortlen van Europe 1 de inftelfing der Jezuftea
• flreelc en lekt u tegenwoordig ; maar - laac hen eggs tot
• volwasfenheid geraken I". . . .
RUWE, MAAR WELGEMEENDE TREK VAN DEMOED VAN
FREDERIK WILLEM

I

VAN PRUISSEN.

De Koning was gewoon, nadat hij ontkleed was om to b ed .
d e to gaan, zich door zijnen Kamerdienaar een avondgebed
to daen voorlezen . waarbij hij met groote aandacht m ister.
d e. Op zekeren tijd, dat een pas sangenomen Dienaar voor
de eerfte meal dat gebed voorlas , meende hij bet aan den
eerbied voor zijnen Heer verfchuldigd to zijn, de woorden :
• De Heer zegene u I" zoo als die dear ftonden, in dezer .
voege to verandaren : „ De Heer 2egene uwe Koninklijka
Majesteit I" - „ Watt leest gij daar ?" riep de Koning De
acme man ontfielde, en, daar hij dacht, den Vorst, door
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deze bljvoeging, Irog -niet genoeg to hebliep veteeod , zeide bij
nu : .,, De Heer zegene uwe allerhoogst Koninklijke Majes_
teit I" Thans riep de Monarch, in voile gramt`c hap, utt :
• Wilt ge mij bet gebed verknoeijen g Voor God ben A zoo
wet een hondivot als gtj I' Ug flail er ; God°zegene u, zeg
BU God ben ik- flechts een arme worm i"
TREFFENDE IIIJZONDERHEID, RAKENDE ALEXANDER'S DQOD .

Op

den dag zijner afreize near de Krim fchreef wijren
Keizer A L E X A N A E R van Rtwsland aan de Keizerin, zijne
Moeder ; bet was b ure no den middag. Eene zwarte wolk
eensklaps den gezigteinder verdonkerende , beval de KeUdr
,ran een' vertrouwden Kamerdienaar, bent ticht re brengen .
.ntusfchen, de lucht opkfarende, verfcheen • de zon met. vefl.
nieuwden glans . De Kamerdienaar', die zich verwijderd had,
keerde terug, ea vroeg den Monarch , of 4,Q, bet licks pier
moest wegnemen
En waarom ?" zeide de Keizer. • Omdat," antwoordde de, Kamerdienaar, ,, wij Rus/en her
• voor een kwaad voorteeken hoa`den,bij kaatsliclrrtefchrijs• ven , terwijl bet dag iV' -- „ Wat befuit men dearuic 4
• Zeg mV de waarheid . . Gij wilt zeken zeggen,
de voor.
,, bijgangers, bier licht, ziende, zuUen denken, dat. er eep
• lijk is t" .~ ?f ja , Sire i"
Wel nu , neem bet. licht
we t'r
• opg den eerlten avond Da zijne wederkoms a to Y'agam ng
berinnerde zich A L &' XA N D a A dit get rek met- ;Ljnen Kar
merdienaar. Zoodra hid heap aag , aeidd 1:4-tot bem : „ F IL.
PP D O R I bet licht, dat A u beval vu tp4ne tchrijftafel
„ weg tie nemen', is thin geheugen Diet on,tgaan .; bet kond gt
s, t(fiten , flood non ; root mij 'z-al bet branden:'t
(Deze Anekdote words vertneld' in een vet4taal, re Peter,
burg uitgegeven, van de reis van Keizer A E E X A N D E R in
de Krim .)

at

ANEKDOTE, RAKENDE CHATEAUBRIANT.

Liehier eene geheel onbekende daadzaak, welke bewijat,
dap, in deze Geldeeuw, bet Genie ; was men- ook zegge .,
nag eene wezenlijke waardij beboudt . -- Teen de Heer ni :
C H A T E .A U E R I A N T zijne Abencerrages , welk werk eerst.
daags in bet licht flair to verfchijnen, had voltooid, beyond
by zich in eerie dier omitandigheden, welke 3chrijvera, dte
ninne pen veil hebben voor alle Magchebbers, nooit ken.
tnen ; hij had geidgebrek ; en dear men, hoe verbeven in vea
ftandelijke
e vermogens , evenzeer onderworpen blijfc aan na .
tuurlijke behoeften als de meeat alledaagfche menfchen, zoo

ANUYDOTI , "TYK91 UATLAUUlArlT.
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traehtte ook de doothrehtige Schrljver zteh tevengonderboud
to verfchaffen, Eeu $atlkier, wieu; nhato wij niet floe men,
ten einde hem al de zelfioldoening voor zone fchoone dead
to doen behonden, vernar- de veriegeuhejd, brie zich de
Beer D E C I L A T$ A U a R I ANT beyond , op zeide tot hem . :
„ 1k weusch a dienat tp doen, MQtthe r .4 Vergun mJ , n
zqo veel gelds to leenen als go ;ult beho4ven `rpear tevena,
dot ik zulks aan Une voorwaarde verbinO% owe porsepauille
is ongetwijfeld rijk aan onuitgegevene fchriften . Geef mU
een derzelven tot onderpand-, elt--ik ze e, zonder Interest,
de forn voorfcbieten, welke &ij moogt verlangtin ." De Beer
D E C 11 A T •E A V $ R# A N T boed hem zijne 20envvrf ages aap.,
en vroeg op then borgtogt Qngeveer 5aoo franks . Be lJoWdor
nam bet handfchrift, liep bet met sandscht door, legde he ;
In Zone geldkist, en fchreef bet op Zt,n boet van geaccep .
teerde wisfels aan voor de fore van go,ooo rranks, welke hij
inderdsid non den Autheur van de GGufe do 41isistiaaimq
deed geworden. Toen nu de Heer D IL C U A TEA V B R IAN T
I'd bet Ministerie kwatn , en eenige bezuinige'
n in zone
geldmiddelen bad gemaakt, loste WJ zin bAnd
rift of bij
den waardigen rinancier, die hem op eene zoo. kiefche wwze
had verpligt .

BEETHOVaN VANTAISEERT .

(r1it J .

R U

s s;

L L'S

Reis dear Duitsaltkend ; Lelpsig, r8sg,)

Wanueer men BEE T 9 o v a, tw it een gezellbhap hooren aril,
moet zulks op eene geheel bijzondere w#)ze bewerkftelltgd
worden . Verzaek., ja bade ffaac hij regt1tree s of . 1k was
getuige van hec navolgend tooneel . Bet ganfch!e graze R•hap,
wear B E E T H O V E N was genoodigd , verwijderde zich, vol .
gens affpraak, vbbr en no . Atleen de Compontst en de gast .
beer bleven nog bijeen . BEETHOVEN was, met beh nip
van zijnk leitje, (hiJ is ftokdoof) met denzelven in gefprek
over - bankaktienl De lastfte roerde, alb zouder bedoeling,
de toetfen aan van eene open(taande forth iauo, en doorliep
vervolgens, al pratende , eerie compofitie van a $:E T H 0 V E N ,
deed voorbedachcelijk vele misgrepen , en brags daardoor to
weeg, dat de kunitenaar, onwillekeurig, de verkeerde vin .
gerzetting wilde verbeteren . Thans naderde bet feel zijudoel .
De gastheer liet B E E T H O V E N doorfpelen. Daze, inn zichzelven overgelaten , geraakte weldra in gees tverrttkking . Op
de korre , afgebrokene grepen volgden loopen en gangen eener
fantaifie, die zich niet alleen in toonen maalde, meat ook
in zijne rollende oogen, zich vertrekkenden mood, ja in al
gijne geleatsfpieren uttdrukte . Met 6 n woord, hij geleek
een toovenaar, door de Geesten overweldigd, die hij zelf
bezwoer.
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DE FIJNEN V419 DEN DAG,

een deze bende ,van weike bet to wenfchen ware , dat men
troop eenige kennis, had genomen , in zeker gezelfchap wederom op bet tapijt kwam, zeide eene Dame : a, Het kontt
„ mij vctor, dat dead menfehen Met God dienen, maar zieb
„ van God bedienen."

B

MAUROCORDATO EN DE GEN$RAAL ROM .

o c u >. . Is bet Wet eerie bpmefkelijke omftandigheid , dat
Aden zich te, Parlfs meet bezig houdt met de zaken van Griekenland, dan in Qriekenjnd zelve?
M A. U R© C O R b A T O . Dat komt, wiji prateu gemakke.
Iijker is dan handeten .
R o c n z . Ik voor mU geloof veeleer, char bet aan de!elfde oorzaak is toe re fbbrijven, welke de minnaars altijd
met vermaak doer fpreken van bet beprinde voorwerp .
M A it R 0 C G IL D A T 0 . jam met rhaat , dat tot hiertoe uwe
liefde zoo platonisch is geweest!
HARDDitAVERJJEN.

d!s ijdens bet verblijf des Konings en der Koninginne der

Sandwich - eilanden to Londen , werden de beide doortuebtige
perfonaadjen ook bij eene harddraverij to Epfem genoodigd ;

maar zij bedankten daarvoor, met deze woorden : „ ik8n
paard kan alleen bet eerst aan bet wit zijn ; welk, is ons
volLIrekt onverfchillig .'"

Bij

DE BAARD ZEN MAATSTAF VAN BET GEWETEN.

een verhoor van getuigen, in Engelan4, had de Reg,
tee, een zeer jong man, de onbedachtzaamheid, eenen ge .
tuige, die zeer zwaar van baard was , toe to voegen ;
„ Wanneer uw gewecen zoo groot is als uw board , dan is
bet gewisfelijk al zeer ruim !" - ,, Mylord , ' hernam deze ,
„ zoo gij bet geweten naar den baard wilt afmeten , dan hebt
gij zeker in bet geheel geen I"
No. V . Mengelw. bl . 222 . reg. 0 v, o . ftaat : fohrijver ;,
lees : fchrijven . Bl . 233. reg . 1 : Maria, in plaats van

Jktirza. Alsmede, onder bet Omiiag, bet jaartal 1825 voog
1826,

ME N G ELWERK.
Mn den Redacteur der Paderlandfcbe Letttraefenisged.
Getiefde Wend t
Weglateude, wet tot don ptedikiloel tilleen beboorde, e6
dear bijzander toepasfelijk op omfloadighedtn in mono p,
meente gezegd werd, zend 1k u bet nevenegasnde,met vrieno
delijk vetzoek, dat ge mU , en hen, die gaat'ne nog eens la .
Zen, wac~ ik zeide, met de pleatfing in +it Mtngetwerh vet.
pligten wilt. Misfebien is bet anderen oak nutdg . Als Prok
mogc niet verfehiJnen, betgeen alteen de uic atlag was van
ton bewogen hart , in dmilaudigheden , Wattrvtln ik Voegzaam
echo niet meer to zeggen , dan hetgeen in den aanvang da t
hefpiegeling voorkow. Gij kept

M.

Uwett Vriend
b. X,

MET CRAP IN DEN HOT VAN JQaat'I

E

(Uic eene Leetrede, ged'ata bQ ha etade via t895 .)

ene geftadige , Ifooit a fgebrokeith voorfeiting des doodi
to optraden . Ze is, misfchien, even onveriandig,
nnhetamend en nadeelig, als de gehecle vtrwdjdering der
gedachte eatn enzen dood nit otizeft geest. War tus.
fe-hen deze nitertten ligt een mi&lelweg , door de wijzest
en gelukkigen betreden . Nintmer de +fit hte aan den
4ood to ontwijken, wanneer zieh deft aafbiedt ; daft
zich bij hear, to bepalen met belattgf1dllfng en ernat, e n
haar 8ltijd bianren to laten en pleats -te doeb noinen, aM
een' goeden bekeade en welkomen vriend, .- dit 'is die
aaiddelweg. De ontllandlgheden, in welM Wij ons blj
bet einde des jaars bevinden, leiden ons tdt denzelven .
Niet to vargeefs zij gisteren bet lijk ten grave gedaald
van bear, die altijd, zoo tang zij konde , zoo gaarne en
tot zoo veel voordeel voor haren geese bier rtederzat
tot bet genot der Evangelifche onderwljzing1 Mauve
.
DIENCELW. I326 . N0 . 7,
V

to
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lijks is haar graf geUoten, of een ander werd geopend,
en , zoodra wij vita hidr zijn gefckeiden , zal de aarde
bier het hare ontvangen van die jeugdige dierbare dochter, zuster, gade, moeder en vriendin, aan wier leven
zoo vele vreugde en hell verbonden was . Zoude het mo .
gelijk zijn, ongevoelig, onopmerkzaam op onszelven to
wezen , terwijl de dooden, zwijgend , maar met gezag,
fprelten : n Wat glj' nu zijt, was ik voordezen ; wet ik
flu ben, zult ge oak baast wezen'" Welkom zij ons dan
de befpiegeling, - want meer hart ltet niet zijn, -- tot
welke de gekozen tekst (J o. M: 40 Ons leide, en leerzaam ay die voor ons veriland, gerustftellend voor one
hart, beiligend voor ons )even, verblijdend voor onze
hope t Eepe andere voQdtelling des doods is ijdelheid en
zonde.
1-Iet berigt van J o ANNE s brengt • ons in de plaatfe ;
d . i . in runner` zin, het oord, waar j E z u s gekruifigd
was . Golgotl* lag buiten, en niet ver buiten ,her-uzalem .
Juister kan de ligging dier merkwaardige plaats niet be.
paald worden, en ongegrond fchljilen alle nadere aanwijzingen aan de reizigers to zijn . Niet verre en in den omtrek van Golgotha lag een hgf, waarfchijnlijk omtrent do
voorftad Bezetha, nabij den weg nut ,joppe, an hit
noordeliijk gedeelte van den berg Gihm. „flier,' fchrijft
een d ~ laatfte reizigets in die ftreken •„ ,, opent zich eon
dal ., waarin men, bjj de twee m&n, fangs aangeeme
veldert en hoven wandelt, met oiijf--, vijge-, abrikoosf

An atpandelboomen beplant . Deze is de aangenaamfin
meek otu jeruzalem, waarheen men, vooret op Sabbat .,
al<gemeen kogit, om zich to verlustigen ." Den hef, waar.
van hier gewaagd wordt, . ftellen we ons vow ,niet flechts
als een ruin of boomgaard, maar Qs eeite landhoeve, ge .
Ijjk Gethfemane aan den 4lijfberg. Tie hof behoorde aaa
3 o z E F , een vermogomd en aanzienlijk man, geboortig
van Kama, en lid van den Jood/When Raad, maar die im
deszelfs befl nit omtrent j i& z v s , van wien. hij,, een ver-,
borgen aanhanger was , Wet had geftemd.
Ip dien hof was. een grq. Do radon begroeven hums.
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al in zeer bekoorlijke freken , can de algemeea a wegen,,
leidt men bagaai£p1sattbn .aan. Maar - 01 bm n hoof een
graf? Ja , deze gewoofte befaat nog bij fomii* volken,
onder de aengiea~aj n ; eq dat z4 den Now fidtt vreemd
was ., blijkt uit a Koii .X]t i8,, s6, ivaam wj vinden,
dat U& N A S4E ea A m-a w beglaet en adjn in den bof van*
:4n familiegraf in den
Mom. Zoo had don ook 3 o z amhof laten beretgen ;
vlerkante, ruime, gOvelfde grot s
tln getur iicht::vies, dAn door de opening der dear ;
over dezelve, ent tar regter. en linkerzide, Act nisfen,
of in de rots udegehouvvne holes, voor de liken, zoo .
dat men in bet hoofdverarek ongehittderd gun konde.
Dit graf was meg uleuw, en bong nimmer wig hyk.
Oral at bet zoo aaabij was , en omdat de Sabbav ook zo&
nabij was , werd hot bet grafaan 1 a z u s , wdadtti jk andars
ter algemeene begtaafplaatfe zoude gebrage z1jl, indiea
men bad kunnen vttwrkomen, dat hij bg de misdadigem
begtaven wield . Mar y o-za x bad van den Landvoogd
dot iijk gekregen, en , gtltaslpen door N W .o.D z as a s.,
bet ffoedig zee vet gebe+age, dat bet Owe* word bijge,
zet, letterlijk bijgaet, met oaganerk om bet daarna be,
te'r to fb`hikken. Prat had Gods hand zoo ver gebragt.
Diens woord werd vervuM, de Godfprsak, v6r aeuw
wen, door j E S A l A gezongen : „ Men had zi,Ja graf
belkld bij de goddeloozen maarr bij &a a*tn is zzij
eeregraf geweest, wV1 hij pen onregt deed, en pen be.,
drog was in sijta' mond ." Die liefde heck onze J z z u n
gewis tan zijnen vriend vergolden . Ja, a
was rdedq
in bet midden: zijaer droefesis gelukkig. We kan a jam
aandoeningen bij aljn eigen 'graf, bet gevoeh, du zich met
de aandoeningen zijns vriends, en van alien, die de lijk+
bare volgden , en van 's Heiiands vriendinnen , teen ver .
mengde, zich behoorlijk denken ? Die intrede in degrot„
the laatile aanblik op dat lijk , dat terugtiea, dat zwijgend
en peinzend wedetkeeren
hoe aafdoenlift! Hone
Vs
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waard, hoe aangenaam, hoe heilig werd hem nu zijn
hof, en in then hof zijn graf !
Doch ons veroorzaakt die befchouwing andere gewaarwordingen .
Befchamend is bet voor ons, to denken : ,, Daar was
een hof , er. in then hof een graf."
Helaas ! \Vat zijn de begraafplaatfen onzer dierbaren?
Zoo verse verheft zich nook de rede van den zinnelijken, befchaafden en edelen mensch, en zoo hoog mag
zij zich nict verheflen , dat zij eerbied ontzegt aan het
zielloos overfchot van hen , met welken wij eentnaal leefden . Die 6erbied is in onze natuur gegrond, en bewijst
onze waarde, als onfteffelijke wezens . Neen, wij mogen
niet onverfchillig zijn aangaande bet lot der ligchamen,
wier oogen zich floten in den dood . En komt nu met
deze . natuurlijke achting voor de overblijffels onzer ge .
ftorvenen derzelver rustplaats, de aanaaande rustplaats
van ons en de met ons levenden overeen ? Geen afzigtelijk graftafereel behoeft ons tot overtuiging to dringen .
Gezwegen zij zelfs van de nadeelen, voor de levenden
aan de begraafplaatfen verbonden . Derzelver onvoegzaam.
held blijkt ons genoeg . Een zoogenoemd kerkhof, dat
daarvan den naam veelal onwaardig is, en bet Huis des
Heeren, de plaats onzer gemeenfchappelijke Gods- en
C H n t s T u s-vereering, - ziet daar onze begraafplaatfen !
Vanwaar dat verfchijnfel, aan alle oude volken vreemd,
vreemd aan alien buiten bet Christendom ? Van bet hijgeloof. Dat vereerde de overblijffelen der martelaren en
andere, niet altijd met hetzelfde regt zoo genoemde,
heiligen ; bet bewaarde hun gebeente ; bet bouwde er ka.
pellen en kerken voor, eerst op bet land, maar weldra
in de fteden . Ecr- en hebzucht hielpen bet bijgeloof. De
eer der begraving in eene kerk , eerst zulken vergund,
die men door groote verdienflen achtte uit to munten,
kwam ras voor geld to koop ; en niet flechts bet voorportaaL van bet kerkgebouw, in den beginne eerst gebruikt, ook de binnenfte gedeelten der kerken waren al
lpoedi ; zoo opgepropt met lijken, dat men tot kort on-
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der de muren begroef, - en ziet char de ketk#ioven ont.
ftaan , dat Is , up vele plaatfen , de naaste onttttk der kerk
geboawen . Christenen ! Dat is de oorfprdng van riWe gewonnte, de awe- alleen . Prbiestnntenl Men kan tiwe afkomst aan die gewoonte well kennen . Levend en ifervend
handhaaft glj de ichepping van het Paapfche bijge1oof:
Nog bier en daar herinnert t;elfs bet klokkengelui der V'aderen geloof, dat den Ddvel-van bet tijk poogde to we.
Yen, en de omvbering des dooden htuitre proceeJien, eb
de aalmoes bij de begrafenfs hunne zieltnis - , en mennoemt
zich --- Hervo
'l' Gewls , lndlen zich j E z tJ s nog
tonde doen hooren, HfJ zoude oils toeroepen : , Ilpt
buis des gebeds gnttie it glj tot eels' kull van rotten o
lien, die de godsdletiftiKen ontrOeretn en de gezondcn be .
fmetten ! Zoo wit ha niet de God der liefde ! Zoo voegt
bet Wet aan eenen Gocj`sdienst In geest en waarbeid !" Dat zich Gad ontferme1 Dkt Hij de bentoejingen oozes
verlichten Konings zegene! Dat ons ftof weder tot aar.
d e keere, waaruit bet genomen is, its deli moedbrlijken
fehoot der vriende?ijke natuur, en , akker Gods " de
naam zij der rustplaats van ons gebeente! Aigemeen nut .
'tig zij ons leven , en onfchadeiijk ons graf !
Heiligend is voor ons leven de gedachte : „ Daar was
ten hof, en in then hof een graf ."
Zoo ligt de vreugde nabij derzelver ehidpaal . `Vat is
aangenamer tian een lussthof ! Ontleenen wij aan bet denk .
beeld daarvan Met onze menigvuldige beelden en namen
varr aardsch'geluk en levensgenot? Kennen wij, bur"ten
bet lkht der retie, en vooral der hemetfche openbaring
van Hem, die bet levee en de onverderfhlijkfield aan bet
licit bregt, lets, voor de menfhhelijke natuur verfchrikkelijker, dan een graf? o ! Het was een gtaukkig deft.
beeld , Wgardoor een tusthof en een graf op zoo geringen
affland van elkatrder geplaatst, ja bet grondgebied der
aardfche - vreugde en bet grondgebied des doods tot d~4
gebragt warden .
Beklagenswaardig dan die mensch , the eeniglijk leeft
your zingenot, of telfs voor de onetigd, zonder vat.
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fiaarheid year the hoogere genoegens, tot welke derrede1 jka en zedelijke mensch gefchakt is ! De wereld gut
met alle hare begeerlokheid voorblj. De lustho£ des on
edelen, zoo onbehagelijk aan den wizen en deugdzamen
vriend des waren genoegens, dat bij then liever eene wily
dernis zoude noemen, is niet oneindig . Hoe onbezorgd
de roekelooze then doordartele , aan welke geuren bij zich
iheele, met welke bloemen bij zich kranfr ., aan welke
vruchten hij zich verkwikke, under welke lommer hij nit
ruste, eu welke fierljjke paden hem alles doen vergeten,
sheen zijnen voorfpoed , zijn zingenot niet, - aan bet
einde diens Iusthofs , ach ! misichien in deszelfs midden r
misfchien voor de voeten des onbezorgden.,ligt een graf !
Maar bij ziet het Wet, Hoe fchrikte bij anders voor zich_
zelven, en waagde geen' voettlap verder, en bekeerde
zich tot de deugd, en legde, wat bet hem mogte kos.
ten, een' anderen lusthof aan, in welken ooh wel een
graf is, maar hetwelk geene vreugde floren zal !
De C H a. I S T u s-vereerder, al ware hij als zoodanig
geEerd noch gekend , heeft zijnen lusthof. In de aardfche genoegens voor geest en hart fchept hij vreugde ;
voor die vreugde heeft hij tijd en arbeid en goed over, alles gaarne to koste leggende aan derzelver verhooging,
uitbreiding, volmaking . De gevolgen zijns gedrags in
de maatfchappij voor haar en hem ; bet goede, dat hem
God, inn zijne gunst, to genieten geeft ; zijne geestbe .
fchaving ; de veredeling zijns harten ; vriendfchap ; lie&
de ; huwelijksheil ; buisfelijk genoegen ; zljner ldnderen
ontwikkeling en beantwoording aan zijne Godebebagelijke
wenfchen 4 de geniktingen , verbonden aan de teedere be .
trekkingen tot vrienden, die, als hij, gevoelen, en tot
zijne weldoeners , - ziet daar don iµsthof , zoo gaarne
bewandeld, bet Paradijs, dat hg zijj Hemel op aarde
noemt 1 Onze God neemt ons dat niet kwalijk . Zelf plaat.
fte Hij ons zoo . Zijne voorzienigheid leidde derwaarts
onze gangen . Zijne genade deed ons die zaligbeid, tot
welke Hij ons wept en opvoedt door d E z u s C H R r s.
' us, kennel. , als eett Paradijs ; en zoo immers heette
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lack de verblgfplaats obzer eerl}e ouderen I Watl heett .
zij niet de lusthof van God zelven?
Daarom , o c x a i s r v s-ver*erder ! genet, wit gp
moogt ! Pluk de bioemen, die et bloer)en, of vtrkr
u aan derzelver geuren ! Voed, verkwik, veriterk u a net
de vruchte , die God ons niet verboden beeft l Doch, go.
denken wij er san : in den lusthof is een geaf ! filet be .
nijdenswaardigfte aardfche geluk words door den dbod
verfloord . Vergeten wg din nooit bet graf bij ons ge .
not ! Gedragen wij ons als fterfelijken, en behandelen
wij anderen als fterfelijke.n I Alles leide ons op tot betgeen, dat boven is, opdat niet den, ook niet bet beste
genoegeu ons van pligt of beftemming afleide ! Onze vrienden, die ons leven ten lusthof maken, dalen , vroeger
of fpaier, v66r of no, ons, in bet graf in lien lusthof,
dat alle onze betuoeijfngen op aarde zal ti ndigen. Met dit
befef zorgen wij , dat ons geen gem bederve, dat once
vriendfchap en liefde heilig blijve, flat onze wetenfchap
en pligtsbetrachting ons bruikb*arder mike voor hemel ..
fchen land en hemelfehen arbeid, dat wij niet zoo treuren over de aan onze zijde weggenomene geWden, alsof
zij en wij niet hadden geweten, dat in den ltrsthof een
graf, en achter cat graf de Hem* lag Met 4 at befef re •
kenen wij bet nerve n, dat . Gode at denk 1 -- den
mensch voor maar eenmaal gezet is, tot de voorvallun,
die tot bet leven behooren, van we&e wij . zoo vele gnu
lakkig doorkwamen , dat daartoe bebesut, omdat God
Met anders wilde , voor zijee gezondi d hebbende kin .,
deren , dan dit : „ Er zij een hof, maar in then hof
een gtaf i" Gewis , zoo behoort bet . Het is een zangenaam en vertroostend denkbeeld, dat bet graf een gedeeke
is vat onzen lusthof ; en niemand, in de fehool van Js*vs ©nderwezen,houdt de vereeniging van beiden voor
of
zzam .
let ttrven zelve is niet zoo akelig ., dat 'bet van de
genietingen des lessens behoeft afgefclheiden to worden .
De gevolgen' des floods maken then ten ongeluk . Doch ,
dirt hebben wtj in ooze hand, kinderen van God, die
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wit, dat alle menfeben zalig worden . „Aan bet doodbed
eons Christens," zegt. een godvruchtigewijze (y o u N a),
„ heeft Gods Engel cen post van eer ." Een graf in een'

lusthof heriunore oils, onder anderen : Op den winter.
flaap volgt do lentdbloei . Verderfclijk wordt men gezaaid,
enverderfelijk opgewekt ; zwak gezaaid, krachtig is, wat
opgewekt wordy ; onaanzienlijk is bet zaaifel , prachtig bet
ontfpruitfel . Een ligehaam , dat wij met de dieren gemeen hebben, wordt er gezaaid ; een geestelijk ligcbaam
opgewekt. Zelfs- e A u t, u s konde hot niet anders benoemen dan met dew fttijdige uitdrukking . Dat weten
we, wij worden den Engelen gelijk, den heerlijken lig .
chame van C H It 1sT u s , die opgevaren is vorre haven
alle do hemelen, gelijkvormig, en nit onze gefloopte
tentwoning bereldt die God, die ons gefchapen heeft, een
eeuwig, hemelseb , goddelijk gebouw. Ons, en onzen
voor deze aarde verlorene dierbaren , bereidt dat eenmaal
Atj , die bet brood uit .d e aarde laat voortkomen , den viinder uit de rups, den vogel uit bet ei ., de bloem uit den
bol ontfpruiten doer, zonder dat wij ons ontzetten over
doze verbazende wonderwerken zijns'alvermagens .
Geen graf is aan een' iusthof vreemd ; want geen lusthaf is vreemd aan cR}gemak of ltjden . Doch , lijdenden,
wet lot of pllgten ffrijdonden t heft uwe hoofden op, en
ziet ! Een graf is een deal des lusthofs. Ons geluk ein .
digt niet. Wij rusten eens uit . Het oog der moederlilke
Voorzietiigheid bewraakt, hare almagtige hand befchermt
ons . Zwaar drukke ons , bij at den lust aan het leven .
hot kruis ; digs nabij bet kruis is een graf , en dat ligt in
cant lusthof ! Wij sullen er Wet alleen ruste vinden , fpoediger , misfehien, dan wij meenen ; maar uit die rust
outwikkelt zich seven , genot , werlkzaambeid ., gelijk do
lepte den bof opwekt uit den will r. 't Was immers
bet graf van j E z u s , dat wij bezochten ? Nu , zijnEvae
gelie zegt ons% „ Ik tai u wederzien, en niemand, die
uwe b1ijdfchap dan van u zal wegnemen ." Zijn graf , in
J o z E F's hof, to derden dage ledig gevonden, vereerd
dv r Engeleu Gods , bezoc!ht door de dankbaarheid Ca
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Trefde der edelen, sin welke de allereerlle vraag van den
Verheerlijkte haidda : ,, waarom weent gij?" waarborgt
ons, dat geene Godebehagelljke bl"gt ltahap over ons bellaan, geene betrekking tot den besten vriend onzer zlele
kan ophouden in een graf ; neen , mar dat bet graf be •
hoort tot onzen lusthof.
o Heiiig, heilig, heilig Christendom dan ! Goddelijke
kracht des geloofs aan Golgotha ! Bljmoedig aan het graf
to denken , is toch eene vruchr, die bet kruis ons gaf.
Hem ons toewijdende, die dood geweest is, en weder
levend geworden, en tot in alle eeuwigheid leeft, en de
ileutels heeft van het graf eu de Gee3tenwereld, jui'
men wij
o Graf I o Rustplaats voor vermoeiden,
poor Hem een heilig oord op sard'I
Wees ons, wier tranen u befproeiden,
Wat ge eens voor onzen Heilaud waart I
WAARNEMINGEN, OMTRENT HET
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VUL.GARIS , OF GEWONZN 111J .
VOET, IN DE EPILEPSIE .

E

(Yervolg van bl. 259 .)

en Geldersch Correspondent fchreef mij v66r eenigen
tijd het volgende : „ In de Vaderlandfche Letteroefenringen eene uitno .digitlg gevonden hebbende, om de dlrtemifia yulgaris to beproeven in de Epilepfie, nam ik bet
ltefluit , om dit widdel to doer gebruiken bij eene mijner
patignten , die federt meer dan 14 jaren azn deze ziekte
laboreerde , an de bekende geneesmiddelen tegen deze vreesic'`.lijke kwaal zonder vrucht gebruikt had . Daar de aanval
dagelijks in een' geringen grand, en om de 2 , 3 of 4
waken- (zo ader echter een' beps[lden t§d to houden) in
at zijne htvigheid plants had, was ik buken ilaat, om
dezelve gerogeld v66r den aanval to doen innemen r mar
genoodzaakt, de t cmifia, in de opgeaevene hoeveeir
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Jteid , om den anderen dag des morgens to doen gebruii

ken, waardoor flechts in bet eerst een tterk zweet be .
vorderd werd, hetwelk echter langaamerhand dermate
vertninderde, dat- de patiente na bet gebruik van dit mid .
del naauwelijks eene meer dan gewoue warmte gevoelde .
In bet eerst beloofde ik mij , op bet zien van zulk een
ruim zweet y eenen weldadigen invloed op de ziekte ; dan
deze mijne verwachting werd to eenemaal to leur getleld,
naardien niet alleen de dagelijkfche aanvallen als gewoon •
lijk terugkwamen, zonder in hevigheid er door to ver.
sninderen, maar ook bet zwaarder toeval zich onder bet
gebruik van dit middel openbaarde, terwyl de patiente to
bed lag ; waarom ik dan ook van de verdere aanwending
(zijnde bet an meet dan 14 dagen gebruikt) afzag, en
befloot, uw. flooggel . to raadplegen, en to vragen, of
dit middel vender voortgebruikt diende to worden , dan
niet r jk voor mij vrees, dat de oorzaak, hoezeer dezelve
iaiet duidelijk is, en zich reeds in de vroege jeugd eene
verhoogde gevoeligheid van bet zenuwgeftel openbaarde,
to vinden is in een onvoorzigtig opfl oppen der men/es, die
in bet eerst (op haar t4de jaar) buitengewoon i{ erk waren ,
vermits na then tijd de men/er , to voren geregeld , eenen ongeregelden loop kregen en fpaarzaam to voorfchijn kwamen ,
en tevens de toevallen zich langzamerhand geopenburd
hebben, gn dat eene verkregene hebbelijkheid (want die
toevallen heeft zij-, gelijk ik zeide, meer d$n 14 jaren ge .
had) eene gunilige uitwerking zal verhjnderen . Ik was
daarom ook van oordeel, dat een verder gebruik niet
zoude baten, en heb bet derhalve afgeraden ."
De volgende gevallen zijn mg door mijuen voormaligen
geachten toehoorder en vriend , den Ned. .Doct . u o V 8.
WAN, van de &heemde, in bet Oldamp:, medegedeeld s
„ Een meisje van 16 jaren was van haar Lode jaar of
door de Epilepfie (volgens gisfing der ouders bet eeest
door tchrik verkregen) aangetast. Zg had, tusfchen de
eigenlijke epileptikhe aanvalleu, gedurig., en wel in den
laatilen tryj bepaaldelijk 's avonds, zenuwtoevagcm, met
opw"ut'ige lozi ng der urine. Gedurade het eedhn
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beloop harer ongefeldheid had z4 van tIJd tot tijdwor.
men ontlast, waaregen haar de meest bepxoefde w©rmdr1j .
vende middelen , onder anderen bet conferf van s x o n c K ,
op onderfcheidew tijden waren voorgefchreven, z®I :der
de ziekte merketijk to verbeteren . Bet Cup rum .dwariia.
Gum, de Flortr Zinci en audere zenuwmiddelen wares
insgelijks vruchteloos toegediend . In September z8aq
konde zij niet weer gaga , was zeer verzwakt :, en bear
anders zoo gezond en levendig voorkomen was merkehjk
yerminderd . Nadat zij nu reads twee oncen der 4rtemi..
fia gebruikt had, zonder eettig ander gevolg•, dan do do
zenuwtoevallen, waarvan ik gefproken heb, ophieldep,
bleef echter de onwillekeurige ontlasting der urine jeist
op denzelfden tijd (meestal tusfchen 6 en 7uredes avonds)
voortduren. Toen nog weinig vertrouwen in de 4ria
mi/ia ilellende, en het denkbeeld van wormen zkh ge,
dung her wederoni bij too opdringende, befoot ik nogsnaals een clerk en beproefd wortumiddel toe to diet cn,
to welken einde ik haar de Cots. Geofr. &rinam, en Sp.
Yini , in water gekookt,, en hierna flerke g
der Rad.
Jalapp . met Mere. dub. zonder bet gewettsctt gevolgg
toediende . Zoo dikwijis ik gelegesheid had bet 4* to
zien , verzocht ik de ouders , ow , zoo z1j lets bi$e
of ongewoons gedurende of ter{lond na de aanvallen mogten
waarnemen , mij zulks to berigten : men zeide mij na , nie*
to hebben befpeurd van hetgene, waarop ik hen; opmtgk_
zaam maakte, den alleen, dat zij reeds daags vb6r den
epileptifchen aanval, welken z}j gewoon1jk om den 14 of
niften dag kreeg, eene rooder kleur bij bier rn bet aan+,
gezigt befpeurd hadden, welke allengskens fcheeta lever.
meerderen, tot dat de aanval daar was . De missoWn gt'waagde vooronderilelling Van P I N $ L , dat de Epilepfte
welligt voor eene chronifche ontileking van bet rugge .
merg to houden zij, gevoegd bij de bekendo nottigheid
van koude omtlagen in gevailen van zenuwzm tte, (zoo
Us ik, dat p . a R A N K dezelve , in verbinding tpet var.
ferkende middelen , in een geval van Catalepfts had lsten,
anwenden) deed wt de ouders aanraden, 9m, x0dra

308

WAARNSMINGEN, OMTRENT DEN BIJVOET,

zlj de vermeerdering van roodheid en opgezetheld in bet
aangezigt befpeurden , doeken met koud water om bet
hoofd en tangs de ruggegraat to leggen . Voror bet overige
werd nu bet Pulvis drtemif«e vulg . , hetwelk zij to voren zeldzamer gebruikt had, am de 2 uren toegediend,
betwelk zij zonder eenig merkbaar ongemak verdroeg . Na
verloop van vier weken konde zij zonder onderlteuning
zeer goed pan ; de gezondheid had zkh over het alge .
teen merkelijk verbeterd ; de epileptiifchetoevallen, fchoon
zeldzamer en korter van duur , bleven echter nog voortduren. Men berigt mij- taags , (door ziekte verhinderd to
kunnen uitgaan) dat alle toevallen gedurende 0 weken
achtergebleven zijn ; dat zij zeer gezond` is , en iterjc
groeit . Zij bad nu otntrent een pond Puly. drtemif. ge.
bruikt ." (De Schrijver had teen nog bet eerfte flukje in
de Letteroefeniagen niet gelezen .)
„ Twee andere Epileptici , welke bet Putvis drtemif.
Leeds met voordeel gebruikt hadden , zijn voor bet overige
Wet met de vereischte oplettendheid waargenomen, om
lets desaangaande to melden, hetwelk de kracht van bet
middel her kan bepalen ; maar ik wensch niet in gebreke
to bf}lven, om, voorgelicht door de behandeling van den
Heer is 0 k n A C N , de lljders bet middel op nieuw toe to
dienen, en uw Hooggel, van de uitkomst verilag to
doen."
Mtjn geachte vriend voegt hiertsij eenige aanmerkingen
omtrent de Epilepfie, die, ofichoon geene regtfireekfche
bstrekking hebbende tot bet tegenwoordig onderwerp ,
ha gebruik van de 4rtemifia in doze ziekce, mij echter
de opmevking wel waardig fehijnen .
PIij meent dan opgemerkt to hebben , dat bij die Epilep.
tid,bij welke de eigenlijke epileptifche aanvallen doorandere zenuwtoevalten, onder welke gedaante ze zich ook
vwrdt en, van tijd tot tijd vervangen warden, altijd meer
hoop op herflel is, dan bij diegEnen, wier zenuwgeltel
minder bewegelijk en minder vatbaar voor aandoeningen
is , bij welken dan ook de epileptifche aanvallen gewoonlijk langzatner en bepaalder ten opzigte vats den ttjd ko-
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tart ; ca bid dezen meent hd oak opgemerkt to :hehben,
du de t pheid der geestvertnpgens zieh Order opdoer.
Gedctrettde ztjne pra1ttdk had ho flecbts eenwaal her ge.
noegen (in L 6) tent, joagtn vau i3 jaree,die ander
jaren am de EpUepfte geiedim, en den eerflen aanval in
,o .den_ Schvitw1 g gekregen hdtd, d9or het Cup
moniacurn met Valeriarta , in f erke giften, to belpen,
die hiervan naderhand ook Vrtij gteWe*n is.
Eeu boerenzoon van een rdbtWt gruel, lien hd reeds
fang als Epileptkus gekettd had, had vele middekn zon.
der nut gebruikt . Door een zeker geheim lpitddel was
hij een jeer#vrijgebleven van epileptifcbe toevalien, weft
zich natierltand wederom h rvm hidden . Daar hij zich in'
gedureade eete aanval tens deerlijk gebratfd had, bad
men ook geett vatrouwen op dat middel . Nadir in x816
bet Dier .jjk M*gnetismnsu veageela bij hem was singewend, gal htjhenl her v end mlddel ;

R, Sacch . Satsarn.

Edr. S.

Svly. in Acid. M ir . rata. I.

Om hiervan in bet begin dr;igtaagl dasgs so droppels , . en
vervolgens, allengskens opklimmepde, meer to gebruiken, met hat ftellig verbod om in her gene®l geen fterken drank to iauttigen , to meer, daar zijn vader gezegd
had, dat hij, tot zijn oogenfcbijnaijk nadeel, gaarne daar •
van gebruik Tnaakte ; met du gevoig, dat de aanvallen,
welke nu twee jaren achtereen alt,ijd om de 14 dagen kwamen, z4 weken terugbleven . Van her gehruikte middel
had hij geen merkbaar ongemak . Wanneer haij zich bij zekere gelegenheid des morgons in bet gebruik. van flerken
drank to buiten gegaan had, kreeg hij des middags we .
derom een' aanval , welke vervolgens , zonder dat er middelen tegen gebruikt werden , voortduurden, tot dat eefl
ongelukkige val in her water hem bet leven benatu .
Met de tot dusverre bekende middelen gelukte bet hem
wcl tens , de aanvallen bij fommige Epileptici zeldzamer en
zwakker to doer worden ; zeer zelden echter, eenigzius
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veroudetsle Epllepfib volkomen to genezen, vaord waki•
neer de patient over de 26 jaren gekomen was , fchoori
er joist geene zekere teekenen van organifche gebreken to
virden zljn. „ Mogten wj nu dolt, (zoo befuit hij) ter
befrijding dezer ellendigo ziekte, en wt trobst van het
lijdertd ma 4chdom , in do 4rtewifaa een zakerde'r genees .
mitldett voor velen van dekeit vinden !"
Dezelve fchreef mil der 1,3 December rggag s ,, Aan.
gaande dd geoeven mot de .* vdwhfa moet ik mekden, dat
derzelver gthruik inf twge hatdnekkip gevalleil niet aan
do verwacliting voldaan heeft , en dat ik . bij een dier voorwerpen, bij hetwelk de aanvallen .reeds jarea acittereen
meestentijds dagelijks tceugkwamen,, niet in Itaat was,
om, zelfs door eene herbaaide, bij bet gebruik der .,4r.
ternifia aangeprezene behaddeling , eenig zweet van belong
to vocrrfnfljn to breqen . Hot meisje, waarvan ik ge .
fchreven heb, dat door hat gebruik der 4rtiemifia gene.
zen was, heeft naderhand , nadat zij zich zeer onvoorzig.
tig had gedragen, nog tweemaal een' aanval van Epilepfie
gekad, is echter andertnaal fpoedig door bet gebruik der
Artemifia heriield, en bevindt zich thans nog volkornen
wel . Ik beproef thane 09 dd ,frteW fWa in eenige ande.
re gevallmtn . In April 18x5 werd ik geroepen bij eene
diensttneid van 17 jaren, welke, zoo als men mij verhaalde, gedurende den eijd van drie jaren, wegens algemeene ongetteidheid en zwakheid der beenen , buiren faat
was to kunnen gaan, fchoon zij v66r dien tijd vrlj welvarende geweest was . Moeijeljjke fpijsvertering, zure oprisptngen, benaauwdheid, met opzetting van den buik,
ongeregelde en dikwijls geheel ontbrekende itaelgang,
koortsachtige bewegingen , toevallen , welke dikwijls bIj
bet aanwezen van een' linlworm worden waargenonren ,
(waartegen hier onder anderen veelvuldige middelen zonder vracht waren &ebrulkt) deden zich voor ; de menfer
had zij nog niet gehad . Na haar eenige keeren bezocht
to hebben, kwam ik op de gedachte, of de oorzaak dezer toevallen flier in infarctus des onderbuiks, vooral
van bet fystema vene portarum, zoude gelegen zijn,

IN DE

EPILBPSIB .

It'll

waarbij , zoo als uit bet verhaat fcheen to bid , in bet
begin der ongefteldheid eene aanmerkelfjke r eumati,/ehe
complicatie aanwezig geweest was . De gevoeltgheid der
maag en ingewanden was zoo groot, dat zij beta afle
tegen bet vooronderftelde ongemak toegediende ref ,en.
tia , nsinerale wateren, Aidum Carbonicum enz., op on..
derfcheidene wi$zen aan hair toegediend, of door braking
wederom ontlastte, of meer pijn In de mug en koorts
op derzelver gebruik kreeg . Op de aangewende chysmatra
kreeg zij flatuwten, zoodat zij de aaa wending daarv n
niet linger wilde toeflaan : dageltjks werden de beam
nog met een prikkelend liniment gewreven. Dewijl er
oogenfchijnlljk eene zeer groote gevoeligheid en ongere •.
gelde werkiug van bet zenuwgeflrel, met eerie, welligt
eok per confenfsm verooraaakte, geltoorde circulatie
in de onderbuiksvaten , plaits bad , en de wenfes nog nief
verfchenen waren , zoo kwam ik op de gedachte , am auk
hier de Arseniifm eens to beproeven . Op den 8 Mei be .
gon zij met derzefver gebruik. in bet begirt btnakte zijr
dezelve ook nu en dan nit, hetwelk echter na verlotp
vah eenigen tijd geheel ophield, zoodat na zes weken,
onder bet gebruik van dit middel , de menfes bij bear ver •
fchenen, en zij' thins, onder bet nag voortdurend gew
bruik der 4rtemifia , tot groote blfjdfehap barer oudezen,
Iafgzamerhand tot zoo verre herteld is , dat zij vrij goredd
met behulp van een' flok, en een klein efnd wegs 2onder
denzelvea, ken gaan 7'
De flee' Ned. BOO. J. SAAitT DE LA FAtLLLr,
een mijner voormallge toehoorders , die door kijne gelulo.
Itige en uitgebreide praktijk in deze fl"ad ove'twloedlge ge .
legenheid had dit middel to beproeven, is daarin niet zees'
naar wensch geflaagd. Ik ontving van hem bet volgende
berigt
„Ik heb a}ras bet door uw Ilooggel . voorgeeeldemide
del beproefd in de daartoe pasfende gevallen , over bet
geheel echter met nog niet veel effect, hetgeen ik even,
wel dacht to kunnen toefchrijven aan bet gndiv1duele der
gevallen. Volgens xnijne aanteekeningen w heb ik Cerst de
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gegeven aan x . n n n . .) een man vain 36 j&4
ren, van een buitengewoon robust getlel, die, zonder
bekende ooraaak , federt ruim twee jaren lijdt aan eene
vr1j flerke Epilepfie , welke wel eens drie a vier dagen
uitblijft, maar dan ook weder twee of drie aceesfen op
dan' dag veroorzaakt , met een gedurende twee of drie uren
overblljvend delirium na bet acces . Dewijl ik bij hem,
300 al Wet een Idiopatisch hertenbebrek , dan ten minfte
alti d congestive van bloed naar de herfenen meende te moetea onderilellen, heb ik hem altijd fterk antiphlogistisch
aangetast met herhaalde aderlatingen , Nitrum , Creta acetata , Sal fedativ. , .enz . en ook sevens tusrchenbeiden, meer
tsfpasmodisch , met Flares ,7inci, enz . ; maar bet antiphlogistifche hielp gewoonlijk bet meeste . Echter wilde
ik bij hem gaarne de 1lrtemifa beproeven, en nam hem ,
om zeker to zijn van de wijze van toediening, en dat hij
bet ook gebruikte , in het dads Ziekenhuis , waar hij 8
weken is geweest . In then tusfchentijd heb ik hem op
drie verfchillende tijden , namelijk om de 14 dagen , bet midciel toegediend, geheel volgens uw voorfchrift ; de eerfle
maa1, meende ik, met eenig effect , dewijl hij toen in zeyen dagen Been acces had ; maar de beide volgende maUn geheel zonder eenige merkbare uitwerking . De 11rtetnijia was verseb en voikomen krachtig . Hij is nu nog
Aezelfde, en wordt nu door van tijd tot tijd ader to la .
teen boven gehouden .
„ De tweede was eene vrouw, tv * v ., oud 5i Jaren,
van een over het geheel zwak en meer nerveus geftel ,die
reeds, zeven a acht jaren aan Epilepfe had gelaboreerd,
en gewoonlik alle 9 of io dagen een acces kreeg . Aan
deze bad 1k, bij afwisfeling, alle mogelijke nervina, die
mij voorkwamen geindiceerd to zijn , en daarna ook do
meeste empirifche middelen , gegeven , alle zonder eenig
effect, behalve Flores Zinci, Faleriara,Mosfchur,Afa
fcettda en andere anthelmintica, en tan had ik haar ook
5 weken achtereen , opklimmende , de Nitras argenti laten gebruiken, beginnende met s grein op I s oncen godistilleerd water, 4 maal daags een lepel,tot 6 grein oj~
4,temifea.
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deze?fde hoeveelheid, zonder iets uit to werken . Einde .
lijk heb ik haar, maar oak zonder eenig effect, twee ma .
len in bet (lads Ziekenhui s de 4rtemijia gegeven . lets
organisch heb ik Met kunnen ontdekken , maan worde echter genoodzaalu bet to onderflellen .
„ De derde , de Heer s . , bad to voren vrij clerk ge,
leden aan Epilepfie, welke langzamerhand ecbter vermin .
derd was, en hem feheen verlaten to hebben bij zign trouwen . Gedurende drie jaren, ecbter, had hij alle jaren,
bijna op denzelfden tijd, in October, een vrg zwaar ac .
ces, kreeg bet ook tusfchenbeiden door zware infpan .
ping, aandoening, of benaauwdheid door de zamenkomst
van vele menfchen (h . v . in den fchouwburg, onder an .
deren bij de festiviteit van de fludenten aan de Profesforea
v66r 2 of 3 jaren .) Dewijl hij in I82I , 22 en 23 telkens
in de eerlle heeft van October een acces hal gehad, heb
ik hem voorleden jaar, den i October, de llrtemilta laten gebruiken, bet bed doen houden, enz . en bet acces
is toen uitgebleven. En fchoon dit Une geval niet veel
bewijst, wegens de zeldaaamheid van bet acces, is bet
toch mogelijk, dat de Brtemijiia zulks heeft bewerkt .
„ Nog drie andere malen heb ik dezelve gegeven op
bet land; eens aan twee kinderen van een" hoer in Dren,
the ; aan andere vier kinderen, die aan Epilepf a leden
van de geboorte of aan, de beide laatfte zelfs met ver .
mindering der geestvermogens, zoodat men bier, mijns
inziens , tot een organisch gebrek in de herfenen kan be .
fluiten, en ook op dezen heeft bet geen merkbaar ef .
fect gedaan . Ik gaf bet bun op verzoek van den Predi .
kant , die uw Hooggela. read had gelezen ; maar zeide
Loch vooraf, dat ik vreesde, dat bet niet zoude helper,
„ Nog een jonge boer is bij n j geweest van Zuid4
born, welke alle drie of vier weken, en vrij zwaar, een
acces kreeg, met wien ik afgefproken had, tat, zoo bet
niet hie0p , hij tertlg zoude komett, maar mij In alien ge.
valle kennis geven ; echter heb ik nu in 8 weken nog
Been berigt gehad. Dan , bet vaste voornemen hebbende,
bij voorkomende gelegenheden weder dit middel to gebruiX
M ENGELW. IS26 . N O . 7 .
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ken, zal ik gaarne uw Hooggel . van de reusfite kennis
geven , overtuigd zijnde , dat her niet gelukken wel her
meest zal afhangen van fiet ongcneeslijke der gevallen ,
gelijk dikwijls bij Epileptics plaats heeft."
Ik beken het, dat de gevallen , ons door den Heer D-E
L A FAILLE medegedeeld, niet zeer aanmoedigende
zijn , en niet fterk voor bet nut van dit middel in de
Epilepfie pleiten . Inmiddels weten wij, .dat dit her lot
is van alle middelen , in deze verfchrikkelijke ziekte aangewend ; zoodat her zaak is , her middel to beproeven,
al helpt bet flechts een enkele keer, vooral daar de vol .
gende waarnemiugen ons zullen leeren , dat her toch ook
fomtijds werkzaam is in die gevallen, welke men anders
voor geheel hopeloos zoude gehouden hebben .
(He$ vervoig en flot hierna .)

DE APSCSEIDINGEN DER INSEKTEN .

R. o s E L's Infektenwerk wordt nag feeds dankbaar ve .eerd . Hlj was de ijsbreker voor alien, die de duizendex
der kleiiie fehepfelen willen nafporen ; welke in hetluchtruim
en onder bet aardrijk, op de boomen en de grootere dieren ,
nu een zelffandig , dan een op anderen azend leven teiden , maar
voor de ganfche Nacuur en derzelver huishouding zoo belangrijk zijn, dat men dezen even hoog moet waardereni als
b . v. de kudden der zachtmoedige fcbapen, terwijl men genen
moet vreezen als verfcheurende wolven en tijgers . Men denke
flechts aan den Zijdeworm, am gene, en aan den Kever,
om deze vergelijking to beamen . Duizende menfchen leven
van bet fpiufel des eerfen ; duizende hongeren , wanneer de
laatfe bet gewas vermeestert . De meesce Infekten worden
door derzelver affcheidingen ons nuttig of nadeelig. Het
kostelijke fpinfel van den Zijde-worm is een afgefcheiden
vocht, betwelk in bet eigenfe oogenblik verdroogt, dat de
cups bet van zich geeft,en in hetzelfde oogenblik sulk eene
vastheid verkrijgr, dat geese zuren bet oplosfen, geen water bet kan weeken , de hitte bet niet doer fmelten . De ho .
nig, dat inzonderbeid der Oudheid onontbeerlijke, onfchatbare fap, is eene affcheiding . Hecgeen de nijvere Bijen op
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honderd blnemkelken zamelen, of van bet fop der riJPe vruch+
ten, ja van de fuiker zelve, wanneer baar deje wordt aange,
bodes, leppen, geven zij in deze gedaante wedr van zich .
Met bet was is bet even zoo gelegen . Vele Infekten zijn
met een flef bedekt, hetwelk door de pori4n hunter opperviakte wordt afgefcheiden . Anderen zonderen vergift en as .
rsn af: Wegens bet taatstgenoemde zijn de Miereu inzonderheid bekend . Biaauwe bloemen, in een Mieren .nest ge .
worpen ; worden rood, Zene Mier, die over ongeblusch •
ten kalk kruipt, moet Rerven, wijl de door bdar tour
ontftene hitte baar de pooten verzengt. De Natuur fcbijnii
boar dit zuur ten wapen tegen andere f>Lhepfelen to hebben
gefchonken . Een Kikvorsch, in een' Mieren - hopgera,
kende, ftikt terfond . Bijen, Muggen, Wespen, Schorpioenen fcheiden een vergift of. Dat der Bijen werkt zoo hef •
tig , dat een grein van betzelve een Hoen in weinige fekon.
den zou dooden . Niet de Reek der BJJ en der Weep verwekt ontfteking, moor alleen bet daardoor in de kleine wonde ingebragte vergift . Wanneer men zich met eene naald
kwetst, en bet gif vervolgens in bet wondje brengc, heeft
dot dezelfde gevolgen . Steekt bet dier meermalen, zoo werki
de Reek Wet meet, omdat er gees vergift meer vaorhaf1s
den is,

EEN DROOM.
Onlangs bad ik van een onzer efeuwfle Tijdfehriften ettejij
ke Nommers achcer elkander gelezen . Zeer veet goeds was er mg
in voorgekomen , maar ook wet eens wat onbekookcs . Wit m}j
bet meest gehinderd en geergerd had, was bet oordeel , betwelk ik door de Schrijvers geveld zag over zaken-, wearvalt
zij blijkbaar geene grondige kennis hebben . Hiertoe behoorden ,
in de eerfte pleats, de herhaalde uitvallen tegen bet gebruik
der :;atljnfehe coal, ook in wetenfehappelijke zaken ; terwiji
bet evenwel door geleerde- mannen onwederfpreekbaar a pr{a .
ri bewezen en bij ondervinding in andere Linden (ten deelc,
helaas ! oak reeds bier) gebleken is, dat bet ter tijde zetcerf
en verwaarloozen van die tail bet graf is van alle gegrondd
kennis , en eerie geheele verwoesting van den goeden fmaak
to weeg brengt, Vol van deze en dergeliyke ©verdenkingen
X 2
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begaf ik mtj to bodde, en, in flaap getaakc zijnde, had ik
den navolgenden
DROOM.

Bet was de eerfte dog van Januarij , en ik ging een be .
2oek van gelu1rwenfching afleggen bij de eerbiedwaardige MevrOUw P A L E o T E ! ; want men had mij onderrigt , dat zoodanige pligtpleging aan lieden van mijnen hand betaamde .
Vermits na bet getal der genen, welke tot dezen fiend be .
hooren• ; of voor ; t minst et zich onder rangfchikken, zeer
groot it, verwachtte ik bet hotel der Dame vervnld to zul .
ten vinden van perfonen van aanzien of van wijdvermaarden

basin , alien in deftige kleedij .
De ftraat , waarin zij woonde, verbazend long en dnarbij
Iijnregt zijnde, bad ik den fchoonen, eenigermate vooruit .
fpringenden en met Korinthifche zuilen verf erden , voorgevel
van hear verblijf reeds op eenen verren affland in bet oog ;
en verwonderde mtj niet tveinig , geenerlei gewoel , ik mag

zeggen fchier Been levend menseb, in then geheelen omtrek
gewaar to worden .
Tot bet hotel genaderd zijnde, kiopte ik aan de voorpoort . Ee>i man van meer dan middelbarerl ouderdom ; van
een achtbaar gelaat , gekleed met eenen tabbaard , over een
wijd, hagelwit onderkleed , hebbende eene gouden inktflesch
aan den gordel hangen, en eene zware fchrijfpen , (vermoede .

izjk eene zwanefchacht) met eeu' parkemencen rol, in de
linkerhand houdende, deed mij de poort open . Zoodra ik to
kennen bad gegeven, dat ik bij Mevrouw mijne opwachting
rvens,chte to maken, geleidde hij mij, door een hoog, mar .
meren, langWerpig - vierkant voorhuis of portaal, wear men
ter wederzijde vier deftige, diep infpringende deuren vond,

en welks achterfle gedeelte op eenen verrukkelijk aangeleg .
den bof uitzag, near bet laatfte der vercrekken aan de reg .
terhand . Hier vond ik een elftal perfonen bijeen , van wijd.
verfchillende kleederdragt : enkelen waren er onder, die, of.
fchoon net en zindelijk uitgedost, echter in bun uiterlijk de
merkteekenen fchenen to dragen van eenen bekrompen, zoo
al Wet behoeftigen, ftaat .

Bij mijn binnenereden had ik eene beleefde buiging ge .
maakt, welke ik van de aanwezigen niet minder beleefd ce .
rug ontviug ; dock niemand fprak,behalve dat de portier, of

geleider, mij vroeg near mijnen naam en mijn beroep, waar-
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van hij , nadat ik ze hem geeegd had , aanteekening deed op
den parkenaenten roe, verwijderende hij zich teritond daarop
door eene poorc of dear aan bet einde des vertreks .
Bij de ftilte, welke rondom mij 'beerschte, terwjjl bier
en daar flechcs als fluisterende gelpfoken werd , had ik gele-

genheid, om de plaats,waar ik mij beyond, aandachtig to be .
Schouwen. Zij was, even als bet voorhuis, langwerpig vier .
kant . De wanden waren van blaauw cant, met lilt rozeroode randen, rustende op een rondloopend onderwerk van Ca .
ristisch marmer. De fchoorfteCn , wiens booge mantel door
Careatiden, in de gedaante van Bergnimfen,
onderlleund
werd, deelde die zijde des ve#treks in twee geltike vakken .
Dit zelfde had aan de tegenoVergeftelde zijjde plants door
middel eener vacs, in half ,verheven werk, waar de opoffe .

ring van I F I G E N I A op uicgebeeld was . De fchoorfleen zelf
pronkte met de bronzen borstbeelden van a 0 M E R U S, a I P.
POICRATES, SO$RATES, PLATO, DEMO'STaENES en
S O F O S L E S . In de vier wandvakken zag men heeilijke fchii .

derttukken , met meer don leven~groote voorwerpen, voorftellende o R P a E u s , waar bij bet wild gedierte naar den zoeten klank zijner tier doet luisteren ; A M F I ON , door bet geluid van ziju fnarenfpel de murex irate Thebe bouwende ; a E Rr U L E S, de Centauren verflaande , en T a E S E u s, met den

gevelden Minotaurus aan zijne voeten . De vloer was van
zuiver mofatk. Van bier naar den ftriks gemelden hof bet
oog wendende, zag ik, in heG midden des ruimen hoofd .
perks , den Laokoon , to regc door I L I M I u s gefchat als bet

heerlijkfte kunscgewrochc der Oudheid ; en, op bekwame ifftanden daar rondom ., den beroemden ilpollo, de Venus, ui,
her fchuim der zee opi ijzende, den Herkuks, bet meesteriuk

van G L Y C O N, en den weinig minder fchoonen Meleager.
De treffendlle fchakering van verfchiilend green, bier en ginds
door een' bruinen, laaggetakten benk of door een' bonten
pfeudo-plataan afgewisfeld, hielden oog en hart als opge-

togen .
Toen ik mij met al dat fchoon verg#Al&d, ging de dear,
van welke ik bet laatst fptak, wedW. 9pen, en een per.
foon, in gedaante en kleederdragjt aan m)jnen eerften geleider
zeer gelijk, verzocht ons, door dezelve hem to v olgen.

l k voegde mij achter de overige Heeren, en was alzoo de
laatfte . Wij kwamen in eene nilme galerij, op drie plaatfen
-aan do zijde van den hof open , terwijl de tegenoverltaande
wand eene keurifjke boekertj vercoonde .
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Ann bet oppereindo der galerij zat de Dame, in een' elpenbeenen floel, den vorm hebbende van eene fetla curulls,
asp gene wit marmeren tafel, rustende op vier bronzes griffioensklaauwen. 13ij ons naderende zetcede zij haren, in goud
gevatten, bril af. Haardinker;rm tleunde op eccelijke parke .
mencen rollen, hoedanig er ~dn voor hear open lag, welken
ilr voor een oud handfchrift erkende . Aan hare regterzijde
itonden ebaige antieke tranenfleschjes, en in die hand hield
Zij een dergelijk, waarin zij bet vocht, dot biggelende boar
longs de wangen !troomde, van oogenblik tot oogenblilt
sheen op to vangen.
Die van ono de voorile was, (een rijzig,doch zeer hoog .
bejaard man, met een vriendelijk gelaat, en blozend van
kleur, welken 1k oQk meende in bet andere vertrek den
naam van onze Nestor to hebben hooren geven) deed eene
torte en eenvoudige, doch daarom niec minder trell'ende aanfpraal ;, waarin htj der Dame, onder anderen, een langdurig
leven, onafgebrokepe gezondheid en een Reeds vermeerdeIe4d . gezag coewenschte . Natuqrlijkerwijze wachcte ik van
hear eene welingerigte dankbetuiging ; doch verre van.
char . „ Helaas !" f?rak zij , op eenen bartverfcheurendecz
;oon : „ Helaas! gijzelve, mijue Heeren l went, dot deze
s, uw wensch , hoe opregc anders ook gemeend, ijdel is . Met
• mij is bet afgedaan . Ik moec er onder . Mijue vijanden
bebbgn mijn verderf gezworen ."--Als van den donder ge•trpfen, en mijzelven, 21s 't ware, vergetende, viel ik boar
iii de rede, met deze woorden ; „Hoe, Mevrouw ! zouden er
„ lieden in de wereld zijn, ondeugend genoeg em toe to
,~ leggen op een zoo dierbaar leven ala het uwe, hetwelk
,, door eene reeks van eeuwen is ge6arbiedigd en in hooge
• Waerde gehouden? Ware bet zoo, men mogt alles voor •
„ verloren achten, en vaarwel zeggen aan alle goede begins, felen van wetenfchappen , fraaije letceren en fchoone kun .
• ftep," - „ Wet gij door zegt," hernam zij , ,, is volko .
• men waar. Het iiLde eerfe maal , dot ik bet genoegen hem
• van u to zien : 'elf overige Heeren , bier cegenwoordig ,
,, ken lit vele jarelf als mijne gecrouwe vrienden, en finds
• long had lk hun getal met niemand mogen zien vermeerde„ ren : ik verheug mij dus zeer, u onder hen to aanfchou .
„ wen . Houd bet mij echter ten goede, zoo ik er mij over
• verwonder , dot gij Diet hebt opgemerkt , wac dagelijks
gcbgurc . Gij behoordec ce weten, dat meu
• roudom u
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• openlljk van niets met meerdere geestdrift fpreekt,dan van
• mij nit den weg to ruimen als eene oude fuffter, en mq

» de plaats der eer, welke ik eeuwen long bekleed beb, to
• doen inruimen son mijne ondankbare kweekelinge, bet in .
• gebeelde nufje r E o T E S.
„ Ik heb, gedurende mijn leven, meer booze aanvallen
„ moeten ondervinden , maar nook eenen, son den cegen .
• woordigen gelijk, noch die mij zoo groote zorg gebaard
„ heeft. Destijds was her eene toomelooze eigenliefde, welke
„ de gemoederen tegen mij ophicfte ; heden is bet onkunde,
• driesre onwetendbeid . Zij , die mij bevorens vijandig man .
„ vielen , hadden wel de grodtfte verpligting son mg ; want
„ son mijnen onvermoeiden arbeid , son mime nachtwaken
„ waren zij alle die verdieniten verfchuldigd , waardoor zij
,, zich van bet gros der menfchen met luister deden onder„ fcheiden, en zich den weg geopend hadden tot de onfterfe .
,, lijkbeid. Zij wares derhalve wel ondankbaar in eene booge
• mate ; maar zij kenden mij voor 't minst, en in bun bin .
• nenfte erkenden zij mijne verdienfen, Duizend en duizend
,, malen had ik hen voor mijnen zetel geknield gezien, mij
„ door hen hooren raadplegen als hunne hoogite Godfpraak ,
„ cerwijl zij son mijne lippen hingen, en, vol van bewonde• ring en diepen eerbied , mijne woorden en gedachten als
• kostbare paarlen opzamelden, ja er hunne eer in ftelden ,
„ hulde to bewijzen roc zelfs son de vlekjes in mijn gelaar,
,, son de rimpels in mijn voorhoofd, son mijne, bier en door
„door de jaren fchier uitgewischte, trekk$n, welke zij,
• wat meer is , nog wel zorgvuldig afteekenden, en te.
„ vens mijne grijze lokken fchiftten, hair voor hair, om
„ zoo ce fpreken, tellende, en mij eene fchoonbeid en be, valligheden toefchrljvende, welke toen reeds mijn deel
„ uiet meer waren . - Het viel mij zekerlljk bard, in de
„ zoodanigen naderhand mijne beftrijders to ontmoeten ;
„ maar, gelijk ik zoo even zeide, deze kenden mij voor 't
„ minst, en bet ftrekce mij altijd nog cot troost, alle de
• fieraden , waarmede ik hen zag pronken , als gefchenken
„ van mijne band to mogen befchou(ven . - Moor wie zijn
„ mijne hedendaagfche vijanden ? Een fchamele en berooide
„ hoop, welke ter naauwer nood mijnen naam weet uit to
„ fpreken ; voor een gedeelte baardelooze jongens, bedorven
„ door eene averegtfche opvoeding, ruim zoo waanwijs, als
„ diep onwetend , en over alles oordeelende , alles op eenea
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• zoo meesterachtigen tool] beflisfende, dig waren ziJ aan
• mijne voeten opgetogen en onder mijne dagelijkfclre lesfen
• grijs geworden, daar zij evenwel inij diet alleen noolt aan-

„ fchouwd, geen' enkelen trek immer van mij gezien heb„ ben, don misfchien nit fommige, meestal zeer gebrekkige,
s afbeeldfels, welke over de geheele wereld verfpreid zijn .
„ Het is wezenlijk een jammerhardg fchouwfpel , zoo als
>r zij , niet eens regt op hunne beenen kunnende N an, veel
• min regelmatig loopen , evenwel reeds willen danfen , ja
„ voor welafgerigte voordanfers meenen gehouden to moeten worden. De wonderbare fprongen, welke zij maken,
• zijn daarom ook als die van befchonkene lieden, wier
„ hoofd draait en geheel bedwelmd is . Onderfteunde ik
• hen niet nu erl dan onbemerkt , daartoe gedrongen door de
• zachtmoedigheid , welke mij eigen is , en door de algemee• ne menfchenmin, die mijn hart vervult, zij kneusden of
,, broken hunne ledematen ieder oogenblik op de'deerlijkfte
„ wijze ."
• Is bet (dus viel ik hier de eerwaardige fpreekfter wedet
in) Is bet mij geoorloofd to vragen, Mevrouw I wat gij,
„ indien bet idus met de zaak gelegen is , van zulke beftrijders
,, kunt to vreezeu hebben ? lit weet zeer wel, hoe nu en
• dan, in vroegere dagen, vrij algemeen beweerd is, dat
„ uwe voedfterdochter N E o T E a u in kennis , fmaak en ver„ auft evenaarde, fomwijlen zelfs overtrof, en dat haar der .
„ halve , zoo at niet uw eerezetel , voor 't minst een even„ ge.lijke naast denzelven toekwam . lit ben overtuigd, dat
„ die flelling valsch was, en, genomen zij ware gegrond
„ geweest, dan nog moest men Reeds in bet oog hebben ge• houdeq, dat, welke voortreffelijke gaven en hoedanigheden
• de jeugdige N E 0 T E s anders ook bezitten mogt , zij dat
„ $files aan u had dank to weten . Ondertusfeben waren (gelijk
lijk gij zelve hebt aangemerkt) dezulken, die toen zich
„ u vijandig betoonden , altijd nog lieden van eene befchaaf
• de opvoeding, die hunne , meerdere of mindere, kennis van
„ u verkregen hadden, en wier oordeel en verftand gevormd
waren geworden in uwe wijdvermaarde fehool : de asn(la• gen der zoodanigen konden dus inderdaad voor uw gezag
gij,in weerwil
• hoogstgevaarlijk zijn geworden ; tnaar,daar,
van
dot
alles,
dat
gezag
heht
ftaande
gehouden,
meen ik
•
om
nogmeals
to
vragen,
wel-ke
fchade
u
,
regt
to
hebben
•
• door aanvallers , hoedanig zij door u befchreven zijn, we'• zeulijk kau worden ioegcbragt?"
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,, Diets ," bervattede de grijze r A i$ o T a s +tttddMikai;,
is gemakkelijker , din u dienaangeande voldoeode in to
lichcen . Zoo fang men de calen , van wtike ik gewbon
ben mij to bedienen, bleef eerbiedrgen, en derzzelver ken .
nis nog als de Prepyleen van bet Parthenon en els den (lets .
Eel cot bet heiligdom van den Roem befehouwde, hep ikk
van volltomen verlies mijns gebieds geen gevaar . De mesa_
ten der genets , die zicb door de sanhangers van sr E o T $I
tegen mij hadden laten voorinnemen , kooden mg tech nag
alcijd hooreu en verttaan, en werden gememilij'k, wanneer
zij flechts eenmaal mijne waning bidnenuaden, mij zoo
zeer genegen , als zij zich bevorens van to#j aflCe rig be .
todnd hadden, maar nu mijne grootfte vi5nndianen, OstEua.
de en Traagheid, bet zoo ver hebben weten to breugen,
dat mijue fpraak in minachcing is gekomen, en zij de Voiken diets hebben weten to maken, dat elk voorzicli eea eigen
Wijsheidstempeltje behoore to bouwen, moet de arbeidaan
den algemeenen Tempel ftilfaan ; want men zoude er nood .
wendig eene ffoongelijke verwarrivg bjj osdervinden, ais
bij then corenbouw, waarvan zekere gewijde Itallen gewag
maken . Offchoon er nu al een enkel Volt vdj, weiks
fpraak door de meeste anderen , meer of min voi4romen ,
veritaan wordt, datzelfde Volk echter versant de fprakan
der andere Volken niec, zoo min air deze zich onderligg
en wederkeerig verftaan kunnen . - Doch ik wil ni4j nag
bevattelijker verkiaren, en mijzelve en mijne eer voor ca
oogenblik ter zijde ftellen , am de zaak verder ce befehats .
wen uic bet laacsc gekozen oogpunt.
„ Dat men zijne moederfpraak op prijs f1elt , en haar meer en
meer tracht to befchaven en op ce luisceren , is pligtelijk
en lofwaardig . Ik beaam gebeel, war ik mij herinner, bij
eenen uwer Landgenoocen, eenen Nederlandfchen Dich.
cer, (voor bet overige een mijner warmfte vrienden) ge .
lezen to hebben

„ Geen Volk verdient den naam van edel, wijs en vroed,
„ Dat voor ziju moedertaal geen' hoogen eerbied voedt .
„
„
•
„

Maar deze eerbied behoort nooit zoo verse to gaan, am,,
to hirer liefde, die oude talen, in welke de grondflageu
der wereldwijsheid gelegd ziju, en waaraan de Volkeu hun .
ne wecenfchappelijke befchaving hebben to daakeu, a1s
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„ nutteloos

to willen doen befchouwen en b#kans geheel
Onuertusfchen is men in dat we.

• teC zijde to zetten .

„ reiddeel , betwelk gedurende vele eeawen in ware kennis
„ boven de andere hoog uicmuntte, hier en ginds tot zulk
„ eene dwaasheid vervallen, ten gevolge- waarvan men de
„ oude talen aldaar reeds zoo zeer is vergeten,dat men zich

• geheel buiten flaac bevindt, om wijsheid en kennis, gelijk
• voorheen,uic de echte en zuivere bronnen to pucten, maar

„ zich vergenoegen moet met hetgeen door anderen , Met
„ zelden verkeerdelijk, daaruit is opgedischt geworden . „ Is men dan, mogt ik vragen, to ftikziende, to traag van
„ begrip , om niec op to merken , dat, door dezen dootweg
„ to volgen, voor de Geleerdheid betzelfde ongeluk bewerke
• wordt, wat bet flelfel van affuiting (i/alement), door et„ celijke Souvereinen omhelsd en aangekleefd , voor den

• Koophandel en de Scheepvaart beeft to weeg gebragt? Ge .
„ lijk dat noodlottige ftelfel de wederkeerige betrekkingen
• tusfchen de onderfcheidene Volken fchier geheel heeft ver-

„ nietigd, verbreekc bet andere den onderlingen band van
• vereeniging tusfchen de Geleerden, welke , in die hoeda.
• nigheid, zich nooit bebooren aan to merken als leden van
bijzondere Staten, maar gezamenlijk als burgers van bet
„ Gemeenebest der Letceren , in welke betrekking, en om
„ elkander volkomen to verflaan , zij eene algemeene fpraak

• van noode hebben . En welke toch zoude tot dat einde

„ verkieslijker kunnen zijn, dan die, waarvan zij zich van
„ oudsher plagcen to bedienen , die to gelijk, zoo als gij
• weet, mijne dagelijkfche caal is?
,, of zoude men misfchien gelooven, dat bet bezigen der

„ verfchillende landtalen , bij bet handelen over wetenfchap.
• pen en anderwereen van geleerdheid , voor het afzonderlij'k
• geluk der verfchillende Volken bevorderlijk zij ? Iran men
• alle menfchen tot Geleerden maken ? En gefteld , men ware

• er toe in ilaat, zou dit de Burgermaatfchappijen tot groo .
• teren bloei verhelen? - wat zeg ik? zouden zij op then

„ voet kunnen in wezen blijven ? - Wat werkt men er dan
• over het algemeen mede uit? Niets anders , dan halfgeleer„ den ce vormen, en verwaandheid, de onaffcheideltjke
„ gezetlinne van gebrekkige kennis, to voeden en aan to

„ kweeken ?
En ware bet dit nog alleen ; maar er vloeit grootere
,,
• fchade ui4 voort . Nemen wiy, om dit klaar to doen be .
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• vatten , eenige weinige wetenfchappen onder dit oogpunt

„ in nanfchouw .
,, De Godgeleerde fchrijft over duistere vraagitukken, en
• over onderwerpen , die nooic tot volkomene klaarheid en
• bevattelijkbeid to brengen zijn . De in deze wetenfchap on .
• bedreveine , die dusverre bij zijne eenvoudige Godsdienst •
• kennis vrede had , leest bet gefchrevene , denkt er over
• na ; maar zijn verfland, er zich onvoldaan bjj gevoelende,
• geraakt over zulk eene vraag, over zulk een onderwerp,
• waar hij bevorens zetfs nook aan gedacht had, in twijfel,
• en , daar ho nu toch meent , dat dit alles tot de Gods .
• dienst in een wezenlijk verband fla , is tot hair wezen be.
• hoore, voert deze twijfel hem weldra verder, zoodat zelf's
• hetgeen bij hem onwrikbaar vast frond op losfe fchroeven
• geraakt, waarvan bet gevoig is , dat bet rustpunt zijner
• hoop, de vrede zijuer ziel , de regel en leiddraad van zij .
• nen handel en wandel vpor hem verloren gaan .
„ De Arcs brengc in de gemeene volkstaal een flelfel van
• Geneeskunde in bet licht , of behandelt zoo de nacuur, de ken .
• teekenen,den loop en de geneeswijze van fommigekwalen
• of krapkbeden. Wat werkc hij er cede nit bij dee oningewij
• den in zijne kunst ? Van die zijn werk gelezea hebben,
• meenen focgmigen ce regt, de meesten ten onregte, hem vol• komen to hebben begrepen , en nu , bij bet voorkomen
~, van zu!ke gevallen order hunne huisgenooten, vrienden en
• becrekkingen , zeer ligtelijk zelve de genezing op zich to
• kunnen nemen ; maar, bij gemis van bet noodige onder• fcheidingsoordeel , zich in de verfchijnfelen , de natuur of
• den grand derzelven bedriegende, brengen zij den lijderen,
„ door hunne voorfchriften, bet grootfle nadeel toe . Ande• ren, van eed zwartgallig of aantrekkelijk geflel zijnde ,
,, verbeelden zich , dat zij zelve met die of foortgelijke kwa .
• len behebt zijn, peinzen daarover bij aanhoudendheid , wor.
• den droefgeescig, en krijgen verfloppinken in de buiksinge .
„ wanden, of de milczucht, zoo ij al niet inderdaad onder• hevig worden son hetgeen oorfpronkelijk louter in hun .
• ne verbeeldipg beflond, - En wat brengc bet meer algemeen bekend waken der Scheikunde to weeg? Verbecerin_
• meen
• gen in fommige fabrijken en trafijken ? Zekerlijk is dit niet
„ to ontkennen, Mast die winst wordt meer dan opgewogen,
• ja in fchade veranderd, als men er tegenover flelt, hoezeer
• die deur er door is geopend tot velerhaude listige bedriege.
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• rijen en tot onbemerkte, affchuwelijke flaikmoorden, van
s welk een en ander de rampzaligite bewijzen in overvloed
• voorhanden zijn .
,y Is bet met de Regcsgeleerdbeid to dezen aanzien voor .

• deeliger gefteld?

Ontftaan er, in Burgeriijke Regczaken,

„ minder gefchillen ? Ziu de gedingen minder omflagcig en

„ langwijlig? Is der eenlingen (individus) veiligheid grooter;
„ zijn aerzelver perfoonhijke vrijheid , eer en goede naam be .
„ ter, don bevorens, gewaarborgd in die Landen, waar men
„ omflagtige Wetboeken in bedendaagfcbe talen iveefc gemaakt
„ en ingevoerd ? Het tegendeei daarvan wordc dagelijks gezien

en ondervonden ; terwijl nog daarenboven de zwerm van

• fchraapzuchtige geldraven en gewetenlooze bloedzuigers er

„ aanmerkelijk door is vergrovt geworden.
„Wetboeken van Strafregt, voor een iegelijk verftaanbaar,

„ zijn gebleken nog nadeeliger voor de Maatfchappij to zijn .
s De braven, die Godsdienst en deugd op prijs ftellen
• en voor verlies van eer en goeden naam beducht zijn,

„ bebben, om zich van ftrafwaardige bedrijven to onthouden,
,~ niet van noode, de jnisce bepalingen,verfchillende hoeda„ nigheden en onderfcheidene graden van misdaden en wanbe„ drijwen to kennen ; deugnieten daarencegen leeren er -nit,
„
„
„
„

wat en hoeveel kwaads zij kunnen bedrijven, zonder door
de, wrekende Geregtigheid gefiraft ce mogen worden , alsmede de zwaarce der ftraf, welke van deze en gene daad
bet gevolg zijn kan, en op welke wijze zij , zoodanige

• daad plegende , echter de daarop geflelde firaf best ont-

„ duiken kunnen .
,,Zal ik van de inwendige Scaat of Regeerkunde behoeven
„ to gewagen? De gebeurtenisfen, in de laatfte dertig of

„ veertig jaren, in Europa voornamelijk, voorgevallen, zijn
„ voldoende, om to dezen uirfpraak to doen .
„ Die is nog niec alles : bet achteruirttellen van de beoefe„ ning mijder talen brenge voor bet dagelijkfche leven, voor
„ zoo veel men aan de goede rigcing en opfcherping van bet
„ oordeel en aan verfijning van den fmaak waarde hecht, nog

„ andere nadeelen to weeg, inzonderheid in bet vak der Let„ cerkunde en wat daartoe behoort . Alwie met de oude Let„ teren w&l bekend is , weet dit met volkomene zekerheid .
• De overigen oordeelen er over, als de blinden over de Men .
• ren , en verfinaden die echce bronnen van grondige geleerd .

• heid en gekuischten fmaak, hier nit verwaandbeid, ginds
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• sit wangnndt ; in bet laatfie geval sick gelijk makende asst
• den vas, die de druiven voor zuur verklaarde, otndat hij
• geene kans zag dezelve magtig to worden . Doah bevon.

~, den zij zich feehrs een oogenblih vatbaar voor eek zulve,
kunatgevoel y en bezaten zij wadrlijk een naauwkeurlg_on . .
derfeheidend oordeel, de voortbrengfelen van vernttft est
vinding, welke order hun oog to voorfchijn komen, wares
alleen reeds voldoende , om bud omtrent hunne d waasheid
de oogen to openers ; want of een . Schrijver al den niet door .
voed zlj met de kennis der Oude Letteren, last zith op elke
„ bladzijde zijtter werken duidelijk.ondetkennen. Van de laatst .
• gemelde foart kin mren, zeer , weinigea uitgezondeed, tae refit
• met den grooten LAUREN S D E M E D t C I s zeggen ; ch 'a
„ megliu Pagginnta eke la carne, at hebben zij ook index .
dead den beaten aanleg, en bier en dear fchoone gedach• ten, creffende wendingen en ware bevalligheid . -- Dot er
• geene Gefchiedfchrijvers, vooral geene Redennars, dezen
• naam waardig, ender de ihtere en hedendpagfche Volkeh
• gevonden worden , den die in mijne fcbool gevormd en op .
• gekweekt zijn geweest, is eene waarheid, welke order de
• verilandigen niec den mirften twijfel lijdt ; maar omtrenc
,, de Dichters zijn zij niet zoo geheel eenftemmig . t, Pam
»„ non fit , nascittIr ," zeggen fommigen, „ In de Dicht .
» » kunst is bet Vernuft de bron en to gelijk de werkmees .
„» ter van nl het goede ; en Vernuft is aangeboren, ken
» „ door geen lhtterblokken verkregen worden . " -- Maar ge.
• field eens, bet ware zoo, wet zulien den de v9ortbreng .
„ felen zijn van die aangeboren gave, ingevalle deze boom
• dear flnat , zoo ais hij nit de narde is opgefchoten , zonder
• dat een bekwame hovenier er ooic bet fnoeimea ann heeft
• gebezigd? De vruchten mogen voor bet oog al iets beha .
• gelijks hebben, den reuk en den fmank . van denm keurigen
• liefhebber kunnen zij voldben .noch ftreelen . -- Zegt mij
• nu eens, mijne Vriendenl wit, ussr uwe gedachten, voor
• den bekwaamten hovenier to houden zij ?"
Als uit d6nen mond riepen wij uit : „ Gij, Mevrouwd
• Niemand anders."
" 1k meen," hervatte zij, » dot gij gelijk hebr . Her is
• zelfs niet bezwaarlijk, hiervan onomftootelijke bewijzen to
• leveren . Wij zdllen tot dat chide eens de beste kunstge .
• wroehten der meest vermaarae Dichters van onderfcheide .
~, ne hedendaagfche Volken in eogenfchouw nemen : sin de

•
•
•
•
•
•
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• meerdere en mindere juistheid en gepastheid van nitdruk .

„ kingeu en beelden (om van niets anders to fpreken) zal
,, bet ras blijken, wie- hunner bij mitj tee fehool zijn ge• weest, wie niet.
Bilieve," fprak ziJ flu tot een' van
hare boekwaarders, „ geef ons eens de eerite, tweede en

• derde nomwers vad de bovenfle fellen der vijf diebterlijke
kaafen."
•

Terfiond werd er een boekentrap aangefchoven ; de man
klom er op , en , op een aantal, eenvormig gebondene, deelen
met de band wijzende, fprak hij s „ Dic is bet eerlte nom• mer onder de Italidnen ." Nu vatte hij ze can , en nam
ze van de plank ; maar, dear zij~ veel ligter waken, near

-gelange van bet uiterlijke, den hij feheen vermoed to hell.
ben, geraakce bij buicen zif n evbnwigt ; hij waggelde, en
site de boeken vielen sit xijden arm en, met een groot gellletter, op den grand . Dit geraas, en de vrees van den boek .

waarder zelven to zullen zien vallen, deed mij met fchrik ont,
waken , eu 1k (~evond alles flechts een droom to zijn geweest .
1826.
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PROVE VAN TAALKUNDIGE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN .

Door 1 . G. C. E A L C K n o F B, Predikant to Laren,
bij Zutphem.

E en zamenloop van omftandigheden, vooral eene veeljarigd
zwakheid van gezigt, was de oorzaak, dot ik over de Ne-

derdnitfche teal weinig van belong heb gelezen, en in der .
zelver wecenfctappelijke beoefening zeer ten achtere ben gebleven ; zoodat de taalkundige werken van K L U I T, B I L-

D E R D IJ K, W E 11. A N 'v enz . (des laatstgenoemden Woordenboek .der Synonimen en s i a r. E N B:E E It's fpelling alleen uit-

gezon.derd) mij zetfs vreemd . zijn. Dit is dubbel yammer
voor mij , die in de eerfte s6 jaren n!ljlts levens nimmer de
siterfe gees van Nederland zag, en met de gebrekkigfte
Kaalkennis mijne predikdienst bier re lande annvaardde. Geluk-

kiglijk, echter, heeft eene foort van taalkundig gehoor of
gevuel (hoe zafl ik bet noemen?) dot geniis eenigermate vergoed, en mij in ft at gefteld , om mij , bij monde en pen,

in bet Nedercluitseh eenigzins dragelijk nit to drukken,zonder lompe Germanismen . (*) Dit gevoel doet mij , fehier at-

(*) Zoe men, voor doe bastaardWoo d, niet kunnen zeg-

geu : Duitschachtighedef of Duitschaardigheden ?
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tijd, geheel onwillekeurig zetfs, de verfchiliehde'uitfprakeu,
zegswijzen enz,, fomtijds tot to ae kIelnfte bijzonderheden,
opmerken, met eehe L6nderliflge gevaaatwotding .
B . v . wanneer velen, ook taalkundigbn, nikalfeen in den
dagelijkfchen omgang, maar ook op den predikftoet, de laatfte n van de op en uitgaande woorden doorgaans zoodanig
op(lokken , alsof die letter er Met bij behoorde, en et aldus
gefchreven moest worden : r Wij zijn hede zaamgektime,
• om ce overdenke, wat w j to doen hebbe, om getroost
• ce love en ce fterve. Bidde-wij om een' zege."
Of wanneer menige Hollander zegt of fbhrljfk. : x Het
• fchip legt in de kaai. 1k lag een getuigents af. Hij lei op
• den grond. Ik heb mijnen hoed op de tafel gelegen . Is
• hem dac ? It kan dien man niet . 1'k km Met Meet- arbeiden. Wat loopt die f}okoude ftumper zoetjes •! (") Wfl ik
• u dit geven, of dat voor u doen?" (t) enz.
Als de onderwetfche Amierdammer klaagt ,, over vele
• mooizen, zoo wel in zijn Itoois, ais 6ooite i in den tooln .'
Of de Zeeuw, de h met de klinkletters wdnderlifk verewisfelende, fpreekt of fchrijft van „ mijn Let' den flauderling
van Aarlem, die, op eene Ollandfche reis, tijn and ge„ ftoocen eeft tegen een zwaar out, en ook bovendien zoo
• katievig is geworden, dat lle hezelinne-mellt moet drinken,
„ en geen alf huurtje in de kerk kan zlen , om den eillgex
„ doop van sien houdfle dochters kind bie to woven,." (a.)
(*) Loopen - van een' ftokouden ftumper --- en dat w l
zoetjes loopen ; welk eene tegenftiijdigheid l En- toch hoort
men dat zoo dikwijls ; even alsof loopen hetzelfde ware al
gaan , of ook zelfs als langzaam gaan 1
(f) Op zulk eene vraag (die menigmaal gedaan words, in
plaats van : zal of m4g ik, M.) gaf ik we] em tea antwoord : Of gij ddt wilt, we" gij berer dan ik ; ep dit dien
ik dus aan u , maar niec gij aan mij , to vrageu.'
( .}) De Zeeuw kan dus wel de h behnorlijk trkfpreken,
doch zelden ddar, waar ze joist to pas komt . Tot een proef.
je van de, fehier onoverwinnelljke, kracht der gewoonte,
ftrekke het volgende . Op mijne cerfte ftandplaa a in Zeeland
bezocht 1k eens de fchool , en lief de kinderen lezen . Weldra bemerkende , dac men ook hier algenteen de-,h pint, uit.
fprak, waar zulks moesc zijn, loofde ik eon diabbeit ;e uic
op de regte uitfpraak van bet zoo gemakkelijke woord ; de
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Als de Groninger eenen hags gnat fclacitea; ; en menige Duit-.
fc'zer Nederduitsch fprekende, zegt : ,, lk pen nog noit in
• main leben to Sjeveningen keweest , maar wel ce Toes• boerg an ten Aisfel . En taar zain ook zoo koede fjepen
als elters ."
Om nu niet to fpreken van de Graaffchapfche landtaal , wel .
lte ik,k finds ruim 2t jaren, dagelijks moet hooren, b . v.
• Hendrik . eum laot den Domeneer g' nach zeggen ," (al is
bet ook op den vollen dag) „ en dat Gerricje-meuje'n goens• dag in 'c bedde is gekommen . van 'n jonge zeunne ; 't kind
• beef de klem in de bek en is - mortflok ; de wiezemoer
zeg , dat 't wel kapot zal gaon . Maor de kraomvrouwe is
• helschwierig (bijzouder wel) zonder kop- of liefzeerte . Ze
• zit al op 't gac overeud ; eur lust ook al wat to ecten,
• zelfs aerplen met eulli in de panne gebraon . Maor euver't
• flimme kind is ze vinnig meujelik en dent bie fleurmkes
• niks- as grienen . - De beppe beef eers de ieverfen (rood_
• vonk) en doe de koolde gehad ; en de boor had ook
„ de rooze zoo in de hoed en de jich in de basfen, dat hie
• de hozen en bottle (koufen en broek) niet aan of nut kon
• kriegen, Doch beiden zund mangs (genoegzaam) weer better,
„ en loopen zoo zwak (rasch) als'n kiefce door't huus ; ook is hie
• al op 't pingeneeren (wegemaken) gewest . De Domeneer
most dan nour ens kommen 'n fleurmken kuijeren (een
• poosje praten) as 't weer niet to bluisterig is, of anders
• toeke wekke (aanflaande week) as de maone fchient en de
• fmurige weg wat relliker is, Maor ik ,mot zoo waor nao
• hmus ; want de loch becuuc (de lucht beirekt) al ; ook
bell lk met meer zoo zwak (vlug) ter been as fmos (eer• tijds), en kon pardoes in de drek vallen ; en dan kreeg ik
hand. Iedereen deed nu natuurlijkerwijze zijn best, maar to
vergeefs, tot dat eindelijk flechts ddn leerling , na veel wur .
gens, bet dttbbeltje won 1
Nog veel moeijelijker, zoo niet ondoenlijk, is voor den
onbefchaafden Zeeuw, althans to platten lande, de Hollandfebe uitfpraak van bet hoofd, of bet hairig hoofd. Dit is at'
tijd bij bem 't ood, 't arig ood. Ten minfte zoo was bet
nog ve6r omtrenc s2 jaren , toen ik Zeeland verliet .
op eene andere flandplaats hoorde ik den Schoolmeester en
Voorzanger, bij bet Zondagfche lezen der Wet, altijd zeg .
geflt 0 noch zijnen osfe, noch zijneu bezel," enz .
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no .- kievens toe van mien deerne , even as of ik de penfe
„ vol voezel (den bulk vol jenever) had . 't Is wel'n mi„ ferabel (uitfl •e kend) goeije deerne ; maor ze kan ook wet
„ ens zoo hellig werden en nut de bende fpringen (drifcig
w o rden), dat cur de fchuum voor de belt flaot ."
Al boor of lees ik ook duizendmaal, en jaren achtereen,
zulke en vele andere, meerdere of mindere, afwijkingen van
de regte uitfpraak of bewoordingen der Nederduitfche tale,
b . v . dit winter en dat zomer, den aandacht, de verwisfeling
van haar , hen en hun , van dan en als , van zelf en zelft ,
van zuigen en zogen, van fleunen en flenen, van fpijt en
leedwezen , van reden en oorzaak , enz. zelden blijft bet even_
wet onopgemerkt en zonder indruk op mijn gevoel (*) .
Men trekke, echter, hieruic geen to gunflig befluit, alsof
ik bet Nederduirsch zoo bijzonder magtig ware, en mij d aar .
i n flipt naauwkenrigiijk wiste nit te'drukken. Niemand is
(dir zi) zonder gemaakre nederigheid gezegd!) meer , dan ik
zelf, van her tegendeel overtuigd ; en welligt zal dat ook
aan den oordeelkundigen Lezer kunnen blilken nit dir eigen
gefehrijf . Trouwens, men gelieve mijne boven vermelde omflandigheden in aaamerking to nemen . Her gaat mij dan , als
iemand, die aan een fraai gebouw eenige gebreken opmerkt,
en voorflagen ter verbetering wangt to doen ; maar echter
verre of is van, gelf, een goed gebouw to kunnen optrekken .
Doch, waar dwale ik been! Het hoofd van dir opflel be .
looft eene proeve van taalkundige opmerkingen en bedenkingen. De Letteroefenaar verwacht dus, billijkerwijze, rets
nicer , dan her boven gefchrevene , 't welk misfchien van to
weinig belang voor hem is . Het zij dan nan eeuen mingeoefenden, echter eenigzins genaturalizeerden (men verfehoone
dir bastaardwoord ! zou men daarvoor misfchien kunnen zeggen : vernederlandscht ?) vreemdeling vergund , om bier eeni
ge bijzondere flaalrjes van zijne - mag hij zeggen : taalk'undige?-- opmerkingen en bedenkingen ten toets to brengen vau
den meergeoefenden Lezer dezes geachten Tijdfchrifts ! Zeer
vereerend zal bet voor hem 2ijn , indien dezelve niet ten eenef

(') Dir is des to zonderlinger, daar ik geen muzikaal gehoor
of dichterlijk gevoel heb , althans, ondanks alle aangewende
moeite, niet in Nat ben, om een dragelijk vets, in 't Hoogof Nederduitsch, voort to brengen, at beftond bet flechts
nit vier regels.
N o . 7,
y
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nmle verwerpelljk mogten worden bevonden , en eene gepas .
te teregtwljziug zal hem verblijden . Doch ter zake I
A . Aan de uitfpraak van her woord vooroordeel kan men
den Duitfcher, den Hollander , en den Franschman doorgaans

onderkennen . De Duitfcher legt den klemtoom op de eerfte
Iettergreep, overeenkomftig met zijne gewone uitfpraak van
bet Duitfche Yorurtheil ; de Hollander, of liever de Neder

lander,, op de tweede lettergreep ; de Franschman, op de
laatae. Maar, wiens uitfpraak is de juisce? Naar mijn inzien
die des Duitfchers ; want bet zamengeftelde woord vooroor.

deel beteekent eigenlijk een oordeel, 't welk v66r den beboorlijken tijd,of een genoegzaam onderzoek, geveld words .
Derhalve moec op her woordeken voor de klemtoon Iiggen.
Maar, zou men dan de Nederlandfche uitfpraak van dat
woord niet behooren to verbeteren? Zij valt wet - ik bee
ken bet -- niet zoo gemakkelijk, als die van bet Hoogduitfche woord Yorurtheil, dewiji de tweede letcergreep van bet

laatstgenoemde kort is , 't welk bij vooroordeel niet plaats
heeft ; en dit is denkelijk ook wel de oorzaak dier verkeerde

uitfpraak, mast geenszins een voldoende grond, om daarbij
ce blijven . Of zou de echte Nederlander , wiens cash zich anders zoo bijzonder onderfcheidt door de juiste plaatfing van

den klemtoon op bee zakelijke deel der woorden, een eigen
vaderlandsch woord minder juist kunnen uitfpreken,dan zuiks

gedaan words door vele Nederduitsch fprekende Duitfchers ?
Dat kan ik naauwelijks gelooven . Men nerve flechts de proef,
en de uitfag zal, vereroaw 1k, mij niet befchamen .
Heczelfde geldt van voorloopige, vooruitloopen, enz . Ook
bij her eerate dezer woorden boor ik dikwijls, en bij bet
laatfte fcbIer altijd , den klemtoon leggen op de tweede let .
cergreep, en niet, zoo als bet, mijns inziens, behoort, op
de eerfte . Want vooruitloopen fchijnt mij nit drie woorden

v66r - tilt - loopen , zamengefteld, en deszelfs gebruik ontleend
to zijn van fchepen of fchepen enz . , die nit de haven , den

ftal enz . loopen, doch waarvan de fnelstzeilende en drifcigfte
v66r de overigen nit loopen . Gelijk nu , bij uitloapen , de
klemtoon altijd, zoo als bet behoort, gflegd wordt op de
eerfte Iettergreep, en niet op de tweede ; even zoo , dunks

mij , moest zuiks ook volflrektelijk plants hebben bij v66r.
uitloopen ; zoo ook bij v66ruitzigt, v66r- en nddeelig, enz .

B . „ Dit is de peine, of (volgens de Gelderfche uitfpraak)
,p'e pijn, waard of niet waard ." Deze fpreekwijs boor ik ge-
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duriglijk ; maar, waar komc ze eigenlijk van daan? In enkele
gevallen kan wet wezenlijke pijn of fmart in aanmerking
kotnen ; b . v. hex uittrekken van eene kwade kies, de infnif .
ding eener wonde, en bet afzetten van een bedorven lid , is
de daarvan verbondene pijn wet waard, als men daardoor bet
ongemak herftefen of een grooter kwaad verhoeden kan . In
de meesce gevallen, echter, waarop men die fpreekwijs toe .
pasfelijk maakt, komt hoegenaamd geene pijn of fmart in
aanmerking, Men neme daarvan flechts de proef! --- Ik vermoede, dat die fpreekwijs moet worden afgeleid van bet Franfche woord peine , beteekenende moeite. Trouwens de Fransch,
man zegt : ,, Cela vaut, ou ne vaut pas, la peine." (Die
is de moeite al of niec waard .)
C . Wederfpreken, wederflaan, wederjlreven, enz. met de
daarvan afgeleide zelfftandige en bijvoegelijke naamwoorden ,
worden in den Bijbel en bij de hedendaagfche, ook zeer caalkundige, Schrijvers , vrij algemeen, gebezigd in de beteeke.
nis van tegenftaan, tegenfpreken , tegenfpreven , en drukken
dus eene vijandige werkzaamheid uic.' Maar is dat wet juist?
Zou men bet niec voor eenen verkeerdelijk ingeflopenen Germanismus mogen houden , en derhalve affchaffen ? De Duitfche
woorden wieder en wider (met en zonder e) djn van eene
zeer verfchillende beteekenis . Het eerfle (wieder) is een bij .
woord, en komc overeen met bet Nederduitfche weder, in
de beteekenis van andermaal, op nieuw, of herhaaldelijk ;
b . v. Wiederherflellung, Wederkunft, Wiederholung (herliel .
ling, wederkomst, herhaling) . Maar bet andere Duitfche
woord (wider) is een voorzetfel, en komt overeen met bet
Nederduicfche t gen ; b . v. Widerfland, Widerfacher, ich
babe etwas wider dich, (tegenftand, tegenpartij , ik heb icts
tegen u .) Nu vermoede ik , dat men op bet wezenlijk on .
derfcheid cusfchen bet Hoogduitfche wieder en wider niec behoorlijk gelet, en daarom de woorden wederfpreken, weder .
Jlaan e nz . i n een' nadeeligen zin heeft opgevat en gangbaar
gemaakt . Maar, als dat nu eens dadelijk bec geval ware,
zou men then misflag dan niet nog kunnen verbeteren, door
de affchafflng dier woorden, waarvoor men toch wet andere
heeft (zie de bovengenoemde) en des noods nog nieuwe en
betere fcheppen kon, of - indien men die bascaardwoo .den
volflrekt niec wil misfen - door bet gebruik derzelven alleen
in de beteekenis van op nieuw, herhaaldelijk? (Hec over en
weder, d . i . wederzijdsch, fpreken is immers nor dadelijk in
y .
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gebruik .) llet komt mij Loch veel beter voor, eene bast .
aardplant, die de plaats der echte bedriegelijk heeft ingenomen, ganfchelijk uic to roeijen, of ten minile door eene behoorlijke verplaatfing onfchadelijk to maken , dan dezelve
noodeloozerwijze to behouden, of op hare oude, m isleiden.
d e plaats gerust to Iaten flaan , ten einde des to meet to
kunnen roemen op eene groote verfcheidenheid van zooge .
naamd gelijkfoortige plancgewasfen .
Doch, in geval mijn vermoeden en voorflag eenigen bijval
mogc vinden, diende men de Dichters, welke zich in hunne
geliefkoosde vrijheid niec zoo gemakkelijk Iaten beteugelen,
beleefdelijk to verzoeken, om zich van de meergenoemde en
foortgelljke woorden, in den afgekeurden zin, niet anders to
bedienen, dan in den dringendflen nood, b . v . als de voetmaat de verkorting eener lectergreep volflrektelijk vereischte,
'c welk wel bij weder in weer, moor geenszins bij tegen
plaats kan hebben .
Men vergunne mU , intusfchen, nog eerie atidere beden .
king mede to deelen. Is er welligt grond, om bet meerge .
noemd woordeken weder (in wederJpreken enz .) of to leiden
van bet werkwoord weren, zich verweren, en bet daarvan of.
komflige weer ? Dan zou ik de gangbare beteekenis en bet
gewoon gebruik diet woorden, buiten twijfel, beter verflaan
en minder afkeuren ; maar dan fchijnt 'net evenwel to moeten
zijn weerfpreken, weerflaan enz . (zonder bet verkortitlgsteeken A , zoo als weerloos enz .) en niet wederfpreken of weerfpreken, zoo als men altijd doet ; want men mag wel weder
in weer, maar niet weer in weder herfcheppen .
D . De Hollander begeert eenen zoen , maar de Gelder/che
eenen kur. Wie heeft gelijk ? Ik geloof beiden en geen van
beiden, al naar mate men bet to pasfe brengt . Een kus, is,
naar mijn inzien, bet gewone teeken van liefde of vriend.
fchap ; maar een zoen dot van verzoening . Er worden dus
wel duizend kusjes gegeventegen Eenen zoen ; want de laatfle vooronderflelt eene voorafgegane verwijdering . Zoo komt
bet mij aithans voor ; en is deze uitlegging gegrond,-waarover deskundigen mogen oordeelen , - dan verwondert bet
mij , dot de Heer P. W E I L A N D (in zijn Woordenboek der
Synonimen) bet wuord kus niet eens heeft opgenomen . Welligt, echter, zal zijn Ed . zulks vergoeden in bet laatfle fluk,
bij de opgave van bet woord zoen (*) . - Hoe dic zij, we
(*) Dit opilel was reeds ingezonden, vbor de verfchijning
van bet boven bedoelde iluk van den Heer W E I L A N D, Redact.
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gees bet, .mlj wasrfchijnlijk , onderfcbeid vsn beteekenia der
woorden kus en zoen,, zou Lit zeer ongaarne ddn derzelven
willen misfen . . Moeat . dit echter plaats hebben, en wierd
mg dan de keuze tltafchen beiden overgelaten, 1k zou ou .
verwljld de partij van den Gelderfchen kiezen . Deze toch
kan bet denkbeeld van vetzoening nog, zonder veei omflag,
uitdrukken met bet werkwoord afkusfen ; terwijl de Hollon.
der, met zijue zoeftjes, in de meeste gevallen, bijster vet .
legen itond .
E. De woorden rieken en ruiken worden (indien 1k wctl
beb opgemerkt) vrij algemeen als g4l4kbeteekenend befchauwd en gebruikt ; alleen met dit gnderfcbeid, dot men
bet eerfte (rieken), als to ouderwetsch, thans veel zsldza •
mer bezigt, dan bet lsatfte (ruiken) , 't welt in vroegere
tijden weinig bekend fcheen . In de oude Bijbelvertaling, vinde
it althans, berhaalde keeren , gewag gemiakt van rieken ,
maar nimmer van ruiken ; b, v. Exod . XXV; 6 : „welriekeade
fpecerijen ;" XXX; 38 A De man, die . . . . daaraan te Tie .
ken ;" j E S A I A XI : 3 : s Zijn rieken zal zijnm ip de vreeze dea
Heeren," - bebalve in de ftraks nog to noemen plaatfen .
.E G . E N B E$ K en VAN D E A
:
Zelfs de Hoogleeraren &
P A L M fchijnen geen zakelijk . onderfcbeid tusfcben rieken en
ruiken to vinden . In des eerstgenoemden Woordenboek voor
de Nederduitfche fpelling lees it wogtjeljk bet volgende :
„ rieken (ruiken) b . en c. w . osrgelijkvljik rook (wij Token)
heb geroken ;" en wat yerder, bij bet woord ruiken, alleen dirt
gevoegd : ,, zie rieken ." De Hear V A N DE R r A L as bezigt,
in navolging der oude Bijbelvertaling, bet woord rieken, in
de bedrijvende zoo wel als onzijdige beteekenis, van reuk
hebben en veroorzaken ; b . v . Pf. CXV: ids „Zij (de afgoden) hebben eehen neus , maar rieken nietj ," A as o s V : 21
„ Ik mag uwe verbodsdagen niet riekcn ;" en J o A N . XI:
39 : ,, Hij (de doode Lazarus) rirkt nu al ."
Dan, met eerbied voor hat veal geldend gezag van zulke
beroemde Taalkundigen , zij bet mij vergund , zediglijk in
bedenking to geven : of er niet tusfcben ruiken en riehen
een wezenlijk onderfcheid reeds dadelijk beta, of anders nog
behoorde to worden vastgelleld ? Dit onderfcbeid komt mij
voor, daarin gelegen to zijn, dot ruiken, als een lancer bedrijvend werkwoord, moet worden gebezigd alleen van bezielde wezens (menfchen en dieren), die . met bet zinEuig
van den reuk begaafd zijn, en den verfchillendcn indruk van
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allerlei uitwafemingen dadelijk ontwaren ; maar rieken, als
een louter onzijdig werkwoord, gebruikt worde van alle ,
ook levenlooze voorwerpen, welke uoor hunne uitwafemingen
zulk eeuen indruk veroorzaken . Kortom, ruiken beteekent ,
near mijn gevoel, reuk hebben, of ontvangen ; en rieken
denzelven veroorzaken.
Volgens deze opvacting zou men derhalve moeten zeggen
De jagthond ruikt bet fpoor van den riekenden hags . Ik ruik
welriekende bloemen en fpecerijen . Dit riekt naar den mutfaard (niet mosterd, zoo als veelal gezegd wordt), maar dat
riekt naar een aas , enz . Het zou dan verkeerd zijn , to
fpreken van nangenaam ruikende bloemen ; en bet zoo algemeen gebezigd woord ruiker (beteekenende een bosje van
welriekende bloemen) moet mitsdien herfchapen worden in
rieker of bloemenrieker ; want de bloemen hebben gees zintuig van den reuk .
Vinden deskundigen, echter, meer grond, om bet onder.
fcheid der vaak genoemde woorden in eene omgekeerde rede
to bepalen, ik onderwerp mij dan gaarne son beter oordeel .
In alle geval komt bet mij veel gepascer voor, die woorden,
in bet gebruik, zakelijk to onderfcheiden, dan ze, als gelijkbeteekenend, naar willekeur to bezigen . Waartoe anders twee
woorden , waarvan bet eene niets anders uitdrukt dan bet
andere ?
Ten befluite voeg ik hierbij nog deze bedenking : of men,
om dat onderfcheid, ook in de vervoeging, des to flerker to
doen uitkomen, bet woord ,ieken niet kon behandelen als
een gelijkvloeijend werkwoord ; dus : ik riekte, ik heb geriekt, in plants van : ik rook, heb geroken , enz .
F. Al wie de Franfche taal , of ook maar de fpelling,
flechts een weinig verflaat, zal son de Franfche namen , b . v .
BONVOUST,

GENDEIIEN,

PAREAU,

CHATEAU-

enz . eene Franfche uicfpraak geven ;
en dit behoort ook zoo : tronwens , eene Nederduitfche nit .
fpraak derzelven zou in elks oor barbaarsch klinken . Moor,
behoorde men dan niet ook op gelijke wijze to werk to
goan in bet uitfpreken der namen van Duitfche Geleerden ?
Dit gefchiedt echter zeer zelden ; doorgaaus hoor ik de na .
men van ZIMMERMANN, GUTMANN, NOESSELT Of
N O S S E L T, K U I N O E L enz . uitfpreken volgens de Neder.
duitfche fpelling . Dat doen zelfs geletterden, ja Geleerden
van den eerften rang l Ik kan flier ontveinzen, dat mij zulks
B R i ANT , L' E N F A N T,
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verwondert en fuic. En wat zou Prof. K v I n of I. zelf om flechts d6nen ce noemen -- wel zeggen , wanneer bij zij .
nen naam, bier ce lande, zoo hoorde radbraken, zelfs door
de geleerde gebruikers en sanhalers van zijn algemeen ge .
zochc work , over de historiiche boeken van bet N . V. 4
Maar, waarin mag Loch de eigenlijke grond der, doorgaans
veroverde, uitfpraak der Duitfche namen gelegen zijn? Onkunde kan men onmogelijk vooronderftellen . Wie toch, die
flechcs bet Duitfche a , b, c geleerd beeft, weet niet, dat
de Duitfche z moet worden uicgefproken als ts, de u als oe,
de ui of u als uu, de oe of o als eu, enz . ; zoodat de bovengenoemde namen behooren to worden uitgefproken, alsof
ze aldus gefchreven waren : T S I M M E R M ANN ( NB. de i
fcherp en niet dof uicgefproken) , G 0 E T M A N N, N E d sSELT, KUUNEUL?

Maar, zou de regte uicfpraak dier namen welligc to Inoeijelijk zjjn voor den Nederlander' Dat kan ik volitrekt niet
gelooven . De ddnige moeijelijkheid zou kunnen fchljnen re
liggen in de juiste uitfpraak van de Duitfche x ; dan, wie
de oud-Nederlandfche woorden vertfaagd worden, tfsdderen,
t/isfen enz. good weec uit ce fprekeu , die behoeft voor de
namen ZIMMERMANN, ZOLLIKOFER, ZERRENNER
enz . niet verlegen to blijven flaan .
Ik vermoede , dat de hoofdgrond dier vrij algemeen ver .
keerde uicfpraak der Duitfche namen gelegen is in de vask
misleidende overeenkomst van beide talen , en dat velen zich
meer toeleggen op her zakelijk verftaan dan op de regte nit .
fpraak van bet Hoogduitsch . Intusfchen dient men toch daar .
omtrent meer naauwkeurig to werk to gaan .

IETS OVER DEN CIIINESCUEN MUUR .

D

e Chinefche Muur word door de Chinezen 213 jaren v66r
de geboorte van C If R I S T U S , onder de regering van Keizer
S C I3 I - C II U A N D I , van de Zin'fche Dynastie , gebouwd . De
krijgsbevelhebber m U N C T A N G veroverde , na bet verdrij .
ven der Sfunnuzen (Mongolen), Ortos, en bouwde then
grooten Muur van Lingtao tot Laodun , die zich van bet
Westen naar bet Oosten tot Io,ooo Chinefche li, d . i . meer
dan soon Rusfifchc werften, of 714 (Duitfche) mijlen, uit_
flrekt . De arbeid duurde ongevecr tien jaren . Hoewel reeds
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zoo vele Eeuwen sign voorbijgegaan, is 'jhet ganfche
bouwwerk nog zoo verre verwijderd van verval, dat bet
veeleei een' fleenen -wal gelijkt, door de Natuur zelve daargetleld, om do Noordelijke Scadhouderfchappeu van China,
Dfhili, SchaangfienSchang, tegen de invallen der voormaals
krijgshafcige zonen der Noordelijke Sceppen of woestenijen,
do Mongolen, ce befchermen . De Muur is eigenlijk nit twee
dunnere muren zamengetleld, van boven breed getakt 4
de iusfchenruimte is met aarde en puin aangevuld . Des,.
zelfs grondflag beflaat nit groote, vierkante hardfleeuen,
en al bet overige u-ic groote, gebrande bakileenen . De hoogto des Muurs is 26, de dikte van boven 14 voec . Op bij
kans elke honderd fchreden heeft hij eenen toren . Op vele
plaatfen , die niet meet herfleld worden , ligt hij echcer than
ingeflort . Om de ontzettende masfa van dezen reuzen6rbeid
des ce becer to befeffen, leze men de berekening van BARRow, den medgezel van Lord M A C A R T NE Y, in diens
Gezantfchap naar China . Deze flelt bet geheele getal der
buizen in Engeland en Schotland to zamen op 1,800,00u, en
treks vervolgens bet befluit, dac de muren van alle deze
buizen bijeengenomen, elk huis in de doorfnede op 2000 kubiek-voecen gerekend , niet zoo vele bouwilof bevatten als de
Chinefche Muur, die toereikend zoude zijn, om eenen andereir
muur to bouwen , die den ganfcheu Aardbol tweemnal kande
orngeven. Scelt men de dikte van gezegden Chinefchen Mitur
van onderen , fchoon dezelve aldaar dikker is , even ais van
boven flechts op 14 voet , bij 26 voet hoogce , zoo is desk
zelfs kwadraat- doorfnede 364 kwadraat-voeten . De lengte
700 Duit/che of geografifche mijlen, elk van 3807 toifen, of
22,8}2 Parijfche voecen , gefleld zijnde
bedraagc 1 5,9 8 9,4 00
voet, hetwelk, met 364 kwadraat . voeten vermenigvuldigd,
5 820,141,600 kubiek - voeten uitmaakt . Daarentegen maken
1,800 000, met 2000 vermenigvuldigd, flechts 3,600,000,000
kubiek - voecen (de fom des materieels aller huizen in Engeland en Schotland; . De omvang der Aarde van 5,400 geogra .
fifche mijlen is in Parijfche voecen 123,346,800 . Op deze
wijze zoude de muur, bij cene dikte van 1 voet en eene
hoogce van 23 voec 7 duim, cweemaal den ganfchen Aard .
bol kunnen omgeven .

DE LUDDISTEN.
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In grooten getale verzamelde zich bet yolk op de pleinen
der ftad ; en dezelfde menfchen, die voorheen, cevreden en
vrolijk, zlch huiswaart begaven met hunne wekelijkfche
verdienfte, onder bet zit'en van oud-Enoelfche liederen of
welluidende Schat/che of Ierjche zangwijzen, waren nu fom .
ber en zwijgend ; hun bleek gelaac, wilde blikken en bevende lippen vetkondigden bunnen inwendigen zieteftrijd ; men
zag bet bun aan, dat de honger hunne wangen bad uitgehoold , en dat hunne verbeelding ontroerd was door de tranen
hunner vrouwen en de jatnmerkrecen hunner kinderen . Zij
flaarden op hunne werkelooze-handen en zuchtren, en vescigden vervolgens hunne oogen op de dampzuilen, nit een
gebouw oprijzettde, door den rook zwart gekleurd . - Deze
oproerige zamenfcholing, of en aan geande en zichr b ewegen.
d e in alle rigtingen, had to gelijk bet voorkomen eener treurige plegtigheid, want niemand fprak een woord ; eindelijk
verhief een man, in den bloei des levens, zijne flem, en
allen flonden ftil, om naar hem to luisceren . „ Waartoe,"
fprak hij , „longer to petnzen? Terwijl wij werkeloos zijn,
„ verloopt de cijd ; de dagen volgen elkander op ; de uren
• gaan bet een na bet ander voorbij , en onze kinderen fler„ ven van honger, en onze vrouwen hebben geene kracht
meer, dan om to fchreijen en ce fterven, ons om levens .
• onderhoud vragende , dat gicrige rijken ons onthouden.
• J o it N I waartoe hebt gij , van de jeugd of aan, nw boofd
• gekromd om uw bandwerk in deszelfs uicerile volkomen.
„ heid ce leeren ? R I c If A It D I waartoe zijt gij de eerfte op• der ons , in bet winden van millioenen vademen van een'
„ draad , fijrer en gelijker dan die, welken de grijze fpinne .
„ koppen der hoofdkcrk weven? G E o R c E ! is he ; om to
• verhongeren , dat gij do kracht van uwen arm befteedt,
„ om een weefgecouw aan den gang to houden$-Zij zeggen,
• dat zij ons kunren misfen, en nemen de coevlugc tot bet
„ water van den Teems ; zij ontrukicen de kolen aan onze
• mijoen, ont zich to ontflaan van brood to geven aan men• fchcn, hunne medeburgers . Maar hebben zij, omdat zij
• rijk en vernuftig zijn, bet regt, om onze nijverheid to
„ vcrlnnnnen? lutusfcben vordcren wij van hen niccs meer
„ dan ciat zij nenfchcn vcrbruikcn, in flede van fteenkolen .
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• ja, bet zij Gode geklaagd I indien bet in hunne magt

„ fond, foldaten van (loom to waken, zij zouden dezelve
• onze dappere broeders nit de Indien en van elders doen
• vervargen, die zich verwezen zonden zien om van honger
• ce ferven in de gewescen zelve , welke zij veroverden ." - Al .
dus fprak de man , en , den zwaren hamer opheffende, then bij
op den fchouder droeg, gaf hij een teeken met de hand ; waarop
alien vertrokken . Zij zjden naar bet berookte gebouw , en
hepen de deuren open ; zij overweldigden bet huffs eens burgers, wierpen de ontzaggelijke kuipen, waarin bet water
kookte en zich in foom verhief, omverre, verfrooiden de
vlammende fleenkolen, en verbraken met hunne hamers de
weefgetouwen, meester(lukken der vetnuftige werktuigkunsc .
Te vergeefs dreigc de flem der gewapende magt : to midden
van den vrede aanfchouwc men de ijsfelijkheden des oorlogs ;
men treks de fabels, en de foldaat verheft bet faal cegen
burgers l . . . .
Deze menichen zijn frafwaardig ; maar
bunue kinderen fchreeuwen om brood , hunne vrouwen fer.
ven van gebrek 1 Ach , dat veeleer de kunstvlijt verga, dan
eene ganfche bevolking I Kan men willen , dac eene geheele
volksklasfe den wreeden bongerdood ferve , onder bet werkeloos aanfaren van den rook, die eenen enkelen verrijkc? .. . .
DE GRIEESCHE BRANDERS .

(11 Picture of Grece in 1825, by d. E M E R S o N ; Lond. 1826.)

Gemeenlijk worden tot de branders oude fcbepen gekocbt .
Derzeiver inrigting is zeer eenvoudig , naardien bet doel geen
ander is, dan eene algeheele verbranding . De kromhoucen,
de kiel en de zijden van bet fchip worden eersc met Leer beQreken, en vervolgens met drooge, in pek en oliebezinkfel
gedoopte, beidekruiden bedekt en met zwavel bellrooid .
Langs bet dek zijn verfcbeidene luikgaten , of valdeuren ,
aangebragt, onder ieder van welke zich een klein vaatje
kruid bevindt, zoodat, in bet oogenblik der verbranding,
deze alle openfpringen , en , terwijl zij hunne vlammen braken,
de al to fnelle vernieling van bet dek eenigzins vertraagd
words . Eene loot gaac door alle de deelen van bet fchip,
fast met elk kruidvat in verband , loopt om bet dek been ,
en eindigt san bet venfler des achterflevens . Op bet dek is
ieder couw en elke zeilileng met ceer befreken, om den
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brand oogenblikkelijk tot de zeilen to doen overflaan, en aan
bet einde van elke ra is een haak aangebragc, die, dens aan
de takelagie van bet vijandelijk fchip zich vasthechtende,
bet ontkomen bijkans onmogelijk maakt . De lont wordt,
om eigen ongeval to verhoeden, eersc din geplaatst, wan .
neer men dezelve wil gebruiken . Alles gereed, de wind gunftig, en zoo vele zeilen, als mogelijk, bijgehaald zijnde,
oin de vlammen to verfierken, ftuurt bet vaartuig op de vij .
andelijke linie aan ; terwijl de manfchap, gemeenlijk van 25
tot 3o in getale , geene andere befchutting heeft, dan zich
achter den fpiegel to verfchuilen . Zoodra de brander bet der
vernieling gewijde fchip is genaderd, klimmen alien uit bet
achterdeel in eene daartoe beftemde boot , voorzien van hooge gefchutpoorten en een paar kleine draaibasfen, af . De bevelbebber fteekc de lone aan, zoodra bet vaartuig met bet
vijandelijk fchip in aanraking is gekomen ; elk luik barst los,
en ten zelfden oogenblikke verbreiden zich de vlammen van
den voor- tot den achterlteven, klitnmen tot de geteerde
touwen en zeilen op , en leken weldra des vijands takelagie
aan. Geen voorbeeld is tot nog toe bekend, dat een vijandelijk fchip , Stns aan eenen brander vascgehechc, zich we .
der losgemaakt heeft . De Turken zijn dan ook zoo bevreesd
voor de Griekfche branders, dat zij zelden tegenweer bieden .
Wanneer zij een derzelven van verre zien aankomen, vuren zij
cenige minuten onophoudelijk ; maar, lang v6dr dat hetzelve
hen heefc bereikt, werpen zij zich in zee, om de andere
fchepen al zwemmend to bereiken, en niet ddu bljjfc op bet
fchip achcer , om deszelfs redding ce beproeven. Somwijlen
wordeu, door de overige fchepen, gewapende booten afge .
zonden ; maar geen derzelven is bet tot dusverre gelukt, de
nadering des branders to beletten , of de manfchap, die
denzelven ontvlood , gevangen to nemen . Branders wordeu
in andere landen als verlorene posten aangemerkt ; maar de
domheid en fchrik der Turken zijn zoo groot, dat de macrozen op een' brander zelden gekwetst worden , en nog zeld.
zamer ttn van hen fneuvelt . Echcer worden zij , van wege
den gevaarlijken dienst, ruimer dan de anderen betaald, en,
bij elken welgelukten aanflag, ontvangt elke brander eene
belooning van too tot i5o piasters . Den bevelhebberen worden desgeli_jl:s meermalen belooningen aangeboden, maar even
dikmaals door hen geweigeri , daar zij bet fchande achten ,
voor eenen aan bet vaderland verleenden pligt geldelijk loon
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to erlangen . Ongeveer dertig is bet getal dier dapperen ; en ,
hoe zeer velen van hen zich hebben onderfcheiden , beeft
echter de fchitterende roem van denen enkelen dien der overigen, als 'c ware, doen tanen . Elk weet , dat K 0 N S T A NT IJ N K A N A R I S die eere toekomt.
Onder hen, die even
flouce en welgelukte ondernemingen hebben volvoerd, ver .
dient P E P I N O bij zondere vermelding, als die K A N A R I S
vergezelde, toen hij het fchip van den Kapudan-Pacha bij
Scio verbrandde, en later, met G E 0 R G I 0 P O T I L I en
A L E X A N D E R D I M A N A, den gelukkigen aanflag bij Modon
volbragt . Ook GEORGIO CAJA ANTONIO, ANASTA .
SIO COLLOGANNI, DEMETRIO RAPHAELLA, JO .

hebben zich door hunnen heldenmoed
bij Tenedos, Samos, Mitylene, Scio , Cos en Candia onderfcheiden .
A N N E S M 0 N D P. O S A

PERSOONSBESCHRIJVING VAN IBRAHIM - PACHA.

(Souvenirs de la GrPce , par M. H .

L A U V ERG N E.)

e geftalte van I B R A HIM- Pacha is boven de middel .
bare ; zijne liivigheid dreigt, hem eerlang tot eeq ; dikbuik to
zullen waken ; zijne bewegingen naderen bet plompe ; zijne
bonding verkondigc niets deftigs of uitflekends . In den eeriien opflag heeft zijn voorkomen lets zachts en vrolijks, dac
verbaasc. Men verbeelde zich een klein aangezigt, met grij .
ze, ligtbewegelijke en zelfs flreelende oogen ; een' altijd lagchenden mond ; gelaatscrekken , beflendig helder , en
met fproeten als gefpikkeld . In weerwil der vroegtijdige
der vooruitflekende ooghoeken,
rimpels aan de flapen, enr
fchijnt hij nog jonger dan hij is, t . w . 37 jaren . Niets
duidt bij hem een verheven karakter of opmerltelijke hoeda .
nigheden aan . Men zegt van hem, dat hij woest en wreed
is geweest van zijne teederfle kindschheid af, en zijn levee
flrekt daarvan ten bewijze ; maar ik zou een' L A V A T E R
hebben durven uitdagen, om op zijn gelaac de fporen aan to
wijzen , die daarvan ten kenmerk flrekken . Ik heb hem ge .
zien in een oogeublik van misnoegen, en ik kan verzekeren,
dat hij geenszins bet voorkomen had van een' moordenaar :
zal men to zijnen aanzien zeggen, dat de gewoonte bet gevoel verilompt ? - Zijne kleeding is zeer eenvoudig, en
men herkent hcm allcen aan den floes van Kri~gsoflicieren,
D
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die hem op zijne togcen vergezellen . In bet veld leidt hij
een fober en geregeld leven , rookt altijd , en drinkt zeer
dikwijls koffl ;. Zijne cent is desgelijks doodeenvoudig, zich
in geenerlei opzigc van die der overige Opperhoofden onderfcheidende . - Alvorens van ziju karakter to gewagec, is
bet van belang op ce merken, dat de Zoon van M E H E,ME D behebt is met eene tusfchenpoozende herfenkwaal, wei .
ker uitwerkfels zich naar buiten openbaren door ftuiptrekken.
d e bewegingen en luide en afgebrokene klanken of gefebreeuw .
Men verzekert, en dic is geenszins onwaarfchijnlijk, dat, na
een' eerften aanval, hem een flilzwijgen bijblijft, door niets
to verftrooijen ; alsdan is hij dezelfde mensch niet meer, en
tie uicfporigheden van ziju karakter zijn de gevolgen van
eenen toefland , waarin hij zichzelven geen meester is . I B R A H I M is even ongeletterd als zijn Vader, en is daaren .
hoven altijd van alle ernilige fludien afeetrokken geworden
door zijnen geweldigen hartstogt voor de vrouwen, waaraan
men ook de kwaal toefchrijft, welke hem foltert . Hem ont.
breekt echter geen doordringend oordeel , en hij weet zich
Reeds boven hen, die hem omringen, to verheffen, door
zijn verregaand wantrouwen, en de minachting, welke hij
jegens alien voedt. hlij is eerzuchtig op de wijze der Tur.
ken ; hij waant , dat hij bekwaam is, aile de waardigheden
to bekleeden , welke de Sultan hem wel gelieft op to dragen .

PROEVE TER OPLOSSING VAN EEN ZIELKUNDIG RAADSEL .

(flistoire

de

la Conjuration de Al A X I
Paris, 1796,)

M I L I E N

R O B E S P I E R R E.

De opvoeding , welke de jeugd op de voormalige Franfche
fcholen of Collegian, met name ook dat van L 0 D E W Ij 11
D E N G R 0 0 TEN , to Parijs , ontving , had lets zonderlings,
dat alle verftandigen tegen de borst flier, en welks noodlot .
tige gevolgen dan ook maar al to zeer zijn gebleken . De
jonge lieden, in deze Collegian opgevoed, waren toch onmisbaar beftemd , eenmaal onder eene 167onarchale regering to
leven . Maar, wanneer men den aard van bet onderwijs , hun
gegeven, en der tucht, onder wellte zij opgroeiden, be .
fchouwde, konde men niet anders denken, of zij waren tot
burgers der oude Romeinfche Republiek beflemd. Naauwelijks
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hadden zij geleerd de tong to reppen, of zij werden reeds
afgerigc, om Latijn to radbraken . De vermaarde mannen der
Romeinfche Republiek alleen waren bet, welke bun dagelijks
als modellen werden voorgefteld ; en deze waren ook de floffen, over welke zij opftellen leverden . Alle de 'Peen, al
bet onderrigt vertegenwoordigde hun de gebruiken en inrig .
tingen der Romeinfche Republiek . Elk leervercrek tooverde
bun, zoo ver dit maar gaan konde, een beeld dier Republiek
voor. Alle onderfcheidingen gingen met den naam van de
eene of andere oud -Romeinfche waardigheid gepaard . De
fcholier, die bet meeste van de leeruren onthouden of bet
beste opftel vervaardigd bad, werd door den meescer of . tot
ConJitrl, of tot Cenfor, of zelfs tot Dictator beuoemd , en
nu ook alzoo van zijne medefcholieren beciteld . Zoo ontvin .
gen, onder de banden der pedanre leermeesters, deze ceedere, buigzame planten een voedfel en een' vorm, die voor de
gefteldheid van den grond, in welken zij voortaan ftonden
verplant to worden, volflrekc niet deugden . Men kent de
levendigbeid der jeugdige verbeeldingskrachc . De leerlingen
zagen in alle deze Confuls, Legaten en Tribunen, wier daden
men bun met de fcbicterendfte kleuren fchilderde, louter
1ielden, de boogfle bewondering waardig, en kenden geenen
anderen twijfel, dan welken van dezen zij den grootften eerbied badden to bewijzen, eenen S CA V o L A of B R U T U S,
eenen MARIUS of SYLLA, eenen POMPRJUS of CES A R, eenen C A T.I L I N A of C I cE R o. De ondernemingen
der G R A C C H U S S E N, de wandaden der Tienmannen , de
banvonnisfen der Driemannen , - alles verfcbeen hun in een
tooverachtig fchemerlichc . Korcom , her Romeinfche yolk
was in de fcholen der Franfche Monarchij her Volk der
Eere. De verrukte fcholieren bejammerden niers meer, dan
dot ook zij, die Du reeds ten deele in hunne Collegian tot
Confuls enz. waren verheven,dic niet eenmaal werkelijk zijn,
en als Romeinen to midden van Romeinen fchitteren konden.
In de hoofden van verftandige en welgezinde jongelingen
werden , wel is wear, deze droomen der fchole van lieverlede
weder verftrooid , no hunne verfchijning op bet groote fchouw .
tooneel der wereld , en bij bet herkennen van den toeumaligen float van zaken . Niec alzoo, echter, in bekrompene
koppen en donkere, verdorvene gemoederen, tot welke R oD E S P I E R R E van zijne jeugd of aan behoorde . Hem bleven
uit den fcbooltijd en de fchoolwereld deze dwaalbegrippen
bij , en waren de oorzaak van zijue volgende gruweldaden , en
jammerlijken val . Hij konde bet, near de gecuigenis van de medgezellen zijner jengd , volfrekt niet begrijpen, dot bet Franfche
yolk zich niet haastte een Romeinsch yolk ce worden . S Y L L A,
die in de renbaan 7000 burgers lief ter neder fabelen, omdat
zij niet eenftemmig met hem dachten, verfcbeen aan zijn
verbijsterd oog in bet licht van eene Godheid . Gelijke eere
deed bij den eeriten B R u T U s, die Honing TAR Q U I N I U s
van den Croon flies, wedervaren . Deze modellen zweefden
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hem onophoudelijk voor bet gezigt ; en, toen zich vcrvolgens eene ongelukkige gelegenheid daartoe aanbood, trad hij
inderdaad to voorfchijn als een S Y L L A en B R U T u s, hetgeen hij finds long in zijne verbeelding, en reeds als fcholier,
was geweest . Zij , die in R O 13 E S P I E R R E niets dan een' in
blinden moordlust ontvlamden tijger hebben willen zien , dwalen gevolgelijk zeer. Hij was in alien opzigce een orange .
drogt ; moor hetgeen hij was, dot was hij nit beginfel , en
bleef zichzelven daarin, inderdaad op eene verfcbrikkelijke
wijze, even als SYLLA, zijn model, Reeds met groote
vastheid gelijk .
VERSLAG VAN EENE IMPROVISATIE VAN DEN VERMAARDEN

E

SGRICCI .

en talrijk en aanzienlijk gezelfchap vervulde op Donderdag .
avond, 13 April 11 . , de Concertzaal in de fraat Clery to Parijs.
De naam des Improvifators , en bet verbazend verfchijnfel
van een Treurfpel , in een oogenblik ontworpen en als 't
ware in ddnen adem uitgefproken, ziedsar meet dan toereikende beweegredenen, om then buitengewonen toeloop to
wettigen . De kristallen vaas, rondgaande in bak en loges,
ontving meet dan zestig briefjes . De voorgefelde onderwerpen werden onderworpen nan bet oordeel der vergadering,welke

DIDO, MANLIUS, de Dood van CESAR, LEONIDAS,
de Dood van F R E D E R I K DEN G R O O T E N, enz . enz. ver•

wierp . De nangenomene onderwerpen waren , onder anderen ,

MASANIELLO, INES DE CASTRO, FALIERO, ITGOLINO,FRANCESCO DE RiMINI,deDoodvanHENDRIK
DEN III , die van H END R I K DEN IV, en bovenal

de Par .

woesting van Mis/olonghi , welke laatfe op een twaalftal briefjes

fond vermeld . Thans ging men over, om , bij bet lot, een
dezer onderwerpen to kiezen . In eene andere kristallen vaas
een' geruimen tijd omgefchud zijnde, trok de hand eener
Dame F R A N C E S C O D E R I M I N I . Het publiek hetzelve af.
keurende , werd de vaas son eene andere Dame aangeboden ,
welke F A L I E R 0 trok . Nieuw gefchreeuw , vernieuwde afwijzing I Na eene vrij langdurige opfchudding wend bepaald ,
dot bet lot ten derden male geraadpleegd , en dot aisdan bet
getrokken onderwerp , welk ook, zoude behandeld worden .
Eene jonge Dame trok ten laatfe de Perwoesting van Misfo .
longl:i ; en een tot driewerf herhaald algemeen handgeklap be .
wees , hoe veel belong men felde in de behandeling eens on .
derwerps , waaromtrenc bet bovendien voor elk blijkbaar was,
dot de Improvifator dit bij geene mogelijkheid in zijne porte .
feuille konde hebben . De Heer S GR I C C I fcheen gemelijk ,
dot hem een onderwerp ter behandeling werd opgelegd , dot
aan de Staatkunde grensde ; maar men zeide hem . dot bet
bier geene &anfthe Staatkunde gold . ,, Was men," vroeg
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hij verder , „ er wet zeker van , dat Mis(olonghi inderdaad
verwoest was? Zoo vele valfche nieuwstijdingen waren reeds
gelogenfraft geworden," enz . Eindelijk verklaarde hij , dat
hem zelfs de namen der Helden, welke hij moest bezingen,
onbekend waren. Toen fond een Griek op, en noemde hem
BOZZARIS, COSTA, NANTI en ICARAISICAICI, en den
Aartsbisfchop losupu . „ Ik kau," fprak de Dichter, „den
ganfchen Staf niet in mijn Treurfpel opnemen ; ik kies al .zoo
den Aartsbisfchop en c o S T A ; S 0 P H I A , echtgenoote van
COSTA, zal de nicht zijn van genoemden Bisfchop . Ook
I B R A H I M en een zijner vertrouwetingen zullen verfchijnen ."
Hier riep bet geheele publiek, als nit ddnen montho „ De
eerlooze s E L V E s 1 SELVES, de Renegaat ! SELVES , de
fchandvlek van Frankrijk!" - ,, Zeer wel, Mijneheeren 1
Verplaatst u thans, met mij , op de plaats der gebeurtenis .
De muren van Misfolonghi, door herhaald beflormen alleen
zich nog bepalende tot een' enkelen toren en eenige werken ;
meren, gevormd door de wateren van den Achelous ; de gra.
ven van MARCO BOZZARIS, van Lord BYRON en
den Generaal NORMANN ; eindelijk de zee, met eene ondergaande ton ;' Na deze kleine voorbereiding verzamelde de
Improvifator, een oogenblik, zijne gedachten, en de-clameerde toen ongeveer tweeduizend • verzen, zonder eene feconde
to verpoozen, en met de fnelheid van iemand, die een handfebrift voordraagt . De ingeving fonkelde in zijne blikken ; nu
zette hij zich , dan ging hij bet tooneel op en neder, van
betwelk hij fprak ; bet tweet, dat van zijn voorhoofd gudsde, terwijl hij onophoudelijk met de hand de digte, zwarte
lokken van hetzelve ter zijde fchoof, verkondigde den-innerlijken arbeid des volkaans . Ter naauwernood was men zelve
in Not om adem to halen, bij bet aanfchouwen dezer won .derbare fchep ing, do r de kracht *an bet genie ens men
fchen in edn' enkelen worp gebaard, ontwikkeld en voltooid .
De tier van M E T A .S• T A S 10 zelf flaakte geene zachtere too .
nen, dan die van onzen Dichter, wanneer hij zijne ftem leende aan een koor van mangden en kinderen , nog to jong o;n
deel to nemen aan den krijg. De Aartsbisfchop 5 o s E P II
praalde, als 't ware, in Goddelijken glans, hetzij hij bet
brood des levens uitdeelde aan de Christenhelden, welke de
woede des Muzelmans fond weg to maaijen, hetzij hij de
vergiffenis verwierp , den Grieken bij monde van den Renc .
gnat SELVES aangeboden, v66r de noodlottige ontknooping. - Wet is waar, bet was geen eigenlijk Treurfpel,
hetwelk de Heer S G R I C C I improvifeerde ; maar de fehuld
biervan was in bet onderwerp, niet bij den Dichter gelegen .
Door de hulpmiddelen van zijn genie alleen wist hij , gedurende twee voile uren, alter ziel to bemagtigen, en dezelve
beurtelings met fchrik en medelijden to vervullen .

MENGELWERK.
AANDIERKINGEN OVER DEN

VOLKSGEEST,

EN DE ON-

VERSCHILLIGHEID BIJ HET VOLK,

Door
Mr .

M en

C . BACKER,

4dvocaat to Am/lerdam.

hoort in onze dagen niet zelden de klagt uitboezemen over bet gemis van eenen algemeenera volksgeest, eti
over onverfchilligheid btj het Yolk. Dikwijls words hieraatl
bet mislukken van vele maatregelen toegefehreven , welke anders, naar bet fcheen, wet overlegd en berekend
zouden zijn voor bet algemeene welzijn . Hieraan wordt
bet geweten, dat zeer vele inflellingen, welke in bet afgetrokkene aanbevelingwaardig fchijnen , flechts onbezielde vormen blijven , omdat geene onderil :euning of mede.
werking dezelve kracht gee ft en de uitwerking verzekert .
De volksgeest, zegt men, is bet leven van den ftaat, ge .
lijk bet onbekende beginfcl , dat adem en polsflag geeft,
bet levee is van den mensch . Gelijk bet ftandbeeld , hoe
kunstmatig en volmaakt, niets zijn zal dan cen vervormde fleen , zoolang de levensvonk der Godheid hetzelve
niet ontgloeit, zoo zullen ook de voortreffelijkfle ftaatsinrigtingen fleciits ledige vormen zijn, zoolang de ge .
hechtheid en liefdc van bet yolk niet in dezelve wonen .
Indien deze verzekering waarheid bevat, hoe onaangeinaam moet dezelve dan niet zijn voor hen, die, overtuigd van de betrekkelijke waarde van fommige dezer inrigtingen, dezelve flechts fchijnen to kennen, om haar
gemis to betreuren ! Indien zij waarheid bevat, hoe wen .
fchelijk fchijnt bet dan niet , then volksgeest aan to wakkeren, en deze ongelukkige onverfchilligheid door den .
zelven to doen vcrvangen !
Om echter eene kwaal to kunnen genezen, moet men
AIENGELW . Iu26 . NO, S .
Z

W

AANMERKtNIDEN

haar kunnep beoordeelen ; om haar to beoordeelen , mint
men met Karen oorfprong en otnvang bekend zijn . Zoudt
gij, M. H ., bet mij vergunnen, hierover eenige bedenkingen in bet midden to brengen ? Ik zeg bedenki,lgcn ,
trf algemeene aanmerkingen ; want meer is bet niet. Het
onderwerp is to trirgebreid, om fleclits eenigzins als geheel in eene verhandeling te worden voorgedragen . Het
is met velerlei omftandigheden to naauw verbonden , om
in toepasf ng gebragt en ontwikkeld to worden . Mija
doel is dus alleen, om met u in dit uur na to gaan ,
waarin de volksgeest befla , - wat volksgeest zij . In
de tweede pfaats, welke de redenen en oorfprong kunnen
geweest zijn van de onverfchilligheid, waarover men zich
bij de nieuwere volken thans niet zzelden beklaagt . Ten
derde, door welke middelen deze onverfchilligheid overwonnen, en cen algemeene volksgeest kan worden aangewakkerd.
Volksgeest en onverfchilligheid flaan tegen elkander
over. Waar volksgeest heerscht, is geene onverfchilligheid, - waar onverfehilligheid beftaat, is geen volksgeest aanwezig . De nationale geest rust op overeenlenimende volksbegrippen van bet algemeen belang . Hij is
voor bet yolk , hetgeen vaste beginfelen zijn voor den
mensch : de leidsman en regel zijner daden en handelingen. Hij is bet gewrocht van eene ware liefde tot bet
vaderland, niet van de zoodanige , welke zich verliest in
enthufiastifche befchouwingen, of zich alleen openbaart
in den lof der voorvaderen ; maar van eene vaderlandsIiefde, kenbaar in medewerking en opofferingen tot bet
algemeene welzijn . Gelijk de mensch, wiens daden door
geene vaste beginfelen beflaurd worden , flechts ingevingen volgt, meestal twijfelt , en altijd eindigt met ten
fpeelbal der omftandigheden to flrekken , zoo wankelt ook
het yolk, hetwelk door geenen nationalen geest gelcid
wordt.
Men moet zich echter voor eene dwaling hoeden, en
geenszins den volksgeest met bet volkskarakter verwisfelen . Elk yolk heeft to then aanzien eigenaardige trek-
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ken, welke door natuurlijke en zedelijk .e oorzaken zijn
voortgebragt . Deze oefenen wel eenen zeer grooten invloed op den volksgeest , en beftetnmen voor een groot
gedeelte deszelfs aard, tnaar zljn geenszins de volksgeest
zelf. Aangenmene begrippen en belangen, welke bg het
eene en het andere yolk verfchillen , hebben eveneep$
zeer merkbaren invloed op den volksgeest . En alle deze
redenen , to zamen genomen , maken , dat de volksgeest,
in aard , kracht en gevolgen , zeer ongelljk zijn kano Van .
daar, dat, dezelve bij bet eene en het andere yolk op zeer
ongelijke voorwerpen heeht . Vandaar vooral, dat devolks-geest der Ouden zeer verfchilt, in kracht en gevolgen,
met die , welke in nieuwere flaten heerfchen kin,
Het is alleen door eene naauwkeurige en juiste kennis
van de begrippen en de belangen der oude volken, dat
men huttnen volksgeest kan beoordeelen . Voor alle toen
befchaafde volken was de (taat en bet vaderland het hoog .
Re goed ; buiten hetzelve was alles verachtelijk . Alles,
en vooral ook de volksgodsdienst, was aan den (taat onderworpen, en als voor denzelven gevormd . Geen gemeenfchappelijke band be(tond er tusfchen de nation . Bij
elk ontw(kkelden zich dus een bijzondere ftaatsvorm en
een eigenaardige volksgeest , waarop deze berustte . Hierdoor gevoelt men, dat deze regeringen, welke door died
volksgeest onder(teund werden en befonden, ook met
denzelven moesten vervallen, en dat onverfchilligheid je .
gens den that de gewis{e voorbode was van verval . Vandear bet verlies van Romes vrijheid en grootheid, toen
zedebederf de plaats innar van de {taatsburgerlijke deug •
den der Romeinen . Vandaar de mogelgkheid voor den
ironing van Macedonia, orn die (taten to overheerfchen,
welke eons de magi van Perzii .konden wear(taan ; en to regt
voegde D E At o s T H E N E S, in zijne Olyit ;hifche Redevoe .
ringen, aan de dtheners toe, dat zij den ondergang huutier vriiheid nict aan de wapenen van PHIL t P P U S ,
maar aan hunne eigene onverfchilligheid to wijten hadden .
liliermede is de volksgeest der nieuweren in geen op .
zigt gelijk to ftellen . De Christclijke Godddienst, en de
Zz
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wijze, waarop zich de befchaving ontwikkeld en verfpreid
heeft, hebben aan alle landen een meergelijkvormigvoorkomen, meer gelijke denkbeelden en belangen medegedeeld . Vandaar meer overeenkomst in den volksgeest der
verfchillende hedendaagfche natien . In de flaten zelve
hebben zich de flanden op geheel andere wijze gevormd,
en de regering heeft zich meer van den onderdaan gefdieiden. Vandaar, dat de invloed van den volksgeest
of van de onverfchil igheid niet me r zo onmid el ijk ged
voeld wordt . De Christelijke Godsdienst wees haren volgelingen hoogere verpligtingen aan, dan waarop de flaat
aanfpraak kan waken . Vandaar, dat de menfchelijke geest,
in zijne edelfle verhefhng, den flaat thans niet meer berchouwt als bet doel zijner pogingen en wenfchen, maar
flechts als een middel , om dezelve to bereiken .
Floezeer de bnrgerflaat en bet vaderland hierdoor bet
regt verloren bebben op die uitfluitende belangfielling en
liefde, welke in den geest der Ouden was, regtvaardigt
bet echter in geenen deele de onverfchilligheid omtrent
dezelve. Wanklankig zijn voor elk edel hart die gezegden
,, het raderland befaat voor rn , waar bet m~ welgaal ,"
of : , mf is bet hetzelfde, We regeert ." Een innerlijk
gevoel wederfpreekt hetzelve ; een gevoel, dat men als
ingefchapen befchouwen moest , indien er geene genoeg •
zame redenen voor hetzelve befkonden ; maar hetgeen men
dikwijls ingefchapen noemt, omdat deze redenen, zoo
wel in bet natuurlijke als zedelijke, zoo veelvuldig en
zoo fchijnbaar gering zijn , dat men , zonder ze to be .
fpeuren, aan derzelver invloed onderworpen is . Gelijk
zeden en gewoonten ons in bet bijzonder voor enen flanci
vormen, zoo vormen zij ons ook in bet bijzonder voor
edn land . Aan hetzelve verbinden ons de dierbaarfle her .
inneringen , de teederfle banden , de fireelendfle vooruitzigten . Meestal zijn onze belangen in dezelve yereenigd .
Vie, the dit alles bedenkt, zoude zich dus, ten beste
van dat land, geene opofFeringen getroosten `' Wie erkent zich niet deszelfs fchuldenaar voor bet genot van
zoo vale weldaden
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flat men zich echter flier bedriege, M . H . ! Gewillig
Idiot en lot op to brengen, na to laten hetgeen de wet,
ten verbieden , dienflen ten nutte van bet algemeen zich
to gGtroosten , omdat men er zich zonder rustverfloring
niet aan onttrekken kan , is geenszins voldoende . De
ware belangtlelling van een yolk jegens den (laat openbaart
zich in deszelfs volksgeest . Deze be(laat geenszins in
eene oogenblikkelijke verwondering of verrukking over
hehaalden wapenroem of fchitterende daden van bet voorge(lacht . Zijn invloed is minder vervoerend, maar dour .
zamer, minder afwisfelend en meer beperkt , maar krachtiger en naauwer verbonden met her burgerlijk welzijn in
den that . Hij verliest zich niet in de zucht naar verbetcring , of in droomen van volmaaktheid ; maar , diep geworteld in de zeden en herinneringen van bet yolk,
fchraagt hij bet beflaande. De volksgeest wordt niet gevoed door denkbeeldige waarde , maar door datgene , wat
is . Hij rust op de gefchiedenis, op de herinneringen
van bet yolk , en vooral op bet vertrouwen op zijne
overheden . Dagelijks is hij zelf ggtuige van den nuttigen
invloed , welken hij uitoetent op her welzijn der maatfchappij en van hare leden . Dagelijks vindt hij hierin bet
loon van zijne opofleringen en bemoeijenisien . Zoo wordt
hij voor her yolk eene behoefte, bet ilreelendtle gevoel
van de waarde van zijn volksbetlaan . Geerfd van zijne
vaderen, geworteld in zijne zeden , voortgeplant op z(jne
kinderen , is her , in dcszelfs ware beteekenis , volksgeest .
Deze volksgeest is her , welke de nieuwere volken
moet bezielen, om aan hunne maatfchappijen een duurzaam en gelukkig betlaan to verzekeren. Hoe ongelukkig
that hier tegenover bet beeld van een yolk, hetwelk men
met regt van onverfchilligheid in zijne Ilaatsburgerlijke
betrekkingen kan be(chuldigen ! De banden der maatfchappelijke vereeniging beflaan er alleen in regering en lijdelijke gehoorzaamheid . Voor zooverre er nog werkzaatn
heid be('aat, is her zelfbejag en egoisme, die hetzelve
aanipoort , en hici voor zwichrcn alle tnaatfchappelijke
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deugden . De heerschzucbt, welke alxijd in de borst van
enrtelen woelt, drijft er ongeftoord bar fp'el ; want bet
yolk, afkeerig van dp ftaatsbemoe'Ijenisfen s befchouwt dit
als eene zaak tusfchen derde perfpnen . Hetzelve gaat gedwee van den eenen fchepter onder den anderen over,
Kunften en wetenfchappen vinden er geene aenmoediging ;
alles verflaauwt , en eene loome rust is bet hoogfte geriot van her yolk . Staten , welke in dergelijken toeftand
verkeeren, vervallen noodzakelijk in bet despotisme, betzij derzelver hoofd her yolk tot flaven make, hetzij de
vernederde toeftand van bet yolk den Vorst noodzake despoor to zijn . Zoodanig zijn de 4ziatilche volken , en in
Europa heeft her Oosterfche ICeizerrijk , in de iaatfte eeuwen van zijp heftaan, er cen treffend voorbeee4 van opgeleverd .
Voor zoo verre men echter den tegenwoordigen flaat
der hefchaafde volken en de mogeliikheden der toekomst
berekenen mag, fchiint de vrees voor bet terugkeeren
van zulk eenen toe.ftand ongegrond . De befchaving, meet
algemeen doorgedrongen en verfpreid , - de toenemende
verbindtenisfen tusfchen de volken , en de gelegenheid ,
waarin men zich bevindt, om de vorderiugen van kunjten ep wetenfchappen ltenbaar to tnaken , mogen ons to
then aanzien gerustftellen . Maar ook in eenen minderen
graad kau er onverfehilligheid bij een yolk heerfchen . De
menigze kan in hare denkbeelden alle de nuttige inftellingen en voordeelen , welke een ftaat aanbiedt, fcheiden
van bet ftaatsbeftuur ze1F, de ee.rften dienstbaar maken
aan hare belangen, en bet laatfte befchouwen als haar niet
betreflende . Ook dit is voor den ftaat een ongeluk ; en
deze foort van onverfchilligheid, deze apathic, indien ik
mij zoo mag uitdrukken, is bet, waarover men misfchien
niet ten ouregte klaagt . Hierdoor misfen zeer vele veranderipgen , welke op bet burgerlgk leven een' zeer ge
lukkigen
n invloed zouden uitoefenen s haar doe], en blijyen bloote vormen , omdat de medewerking van bet yolk
dezelve nict bezielt . Men zoude hiervan niet weinig voorbeelden kunnen aanvoeren . Met welken geest gefchieden
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b, v . duor de meesten de verkiezingen , waattoe z :g geroepen worden? Hoe veel beter zoude hieraan niet voldaan worden , indien ieder bet groote belang der zaak
zich voor oogen ftelde, zonder perfonele bedoelingen,
of, geUjk con onzer ftaatslieden zich uitdrukt , dezen plip t
volbragt met een oog op God en eene band op zyn geweten I
Duidelijker no- en gevoeliger openbaart zich bet nadeelige dczer onverfchilligheid in de wgze van nitoefening der
regterlijke magt . In Fi-ankr!jk heeft men in bet laatst
der vorige eeuw een gedeelte dczer magt in lijfftraffelijke
zaken toevertrouwd aan burgers, en no- beftaat daar bet
gercgt der gezworenen . Maar omtrent deze inflelling,
hoe geprezen door velen hunner geleerden en fchriivers ,
is de menigte der burgers , die er toe geroepen wordt,
onverlchillig. Velen bekleedcn die waardigheid dikwijls
uit liefhebberij roor het Yak , weinigen uit burgerlijke belangflelling ; de meesten befchouwen bet als een' ondragelijken last , en fchuwen geene middelen of kunstgrepen, ont
or zich van to ont(laan . Of, zoo dit niet gelukt, ziet,
men hen meest, in alle eenigzins moeijelijke regtsgedingen , door eene onwettige zamenfpanning , zich ontlas .
ten van deze maatfchappelijke verpligting, dezelve overbrengende op de fehouders der regteren . In F,ngelan,f,
waar deze inflelling to huis behoort, heeft dezelve hear
duel, omdat de volksgeest met haar ingenomen is en haar
onderfleunt . In Frankrijk mist dezelve dit oogmerk, omdat de menigte or onverfchillig omtrent is , en haar als eeu'
last befchouwt . In Engeland is zij een waarborg van den
befchuldigden tegen geweld en onderdrukking . In Frankrlik is zij van deze bellemming (zoo men geachte Schrijvers mag gelooven) hervormd in een middel tot de verachteliiktle misbruiken .
Maar hot is niet alleen uit dit oogpunt befchouwd, dat
onverichilligheid in eenen flaat nadeelig is ; ook in andere opzigren is een algemeene volksgeest wenfchelijk . Geliik de mensch , wien hot aan vaste beginfelen mangelt,
met zelden zich onbedacit over t eeft aan eenen verderfe-
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lijken indruk, aan eenen onftuimigen hartstogt, zoo is
bet ook met bet yolk. Waarom heeft Frankrtk, een anders verlicht yolk, bedwehnd door cone fchijnfchoone vrijbeid , Kith in eene zee van rampen geftort ; terwijl Engeland onberoerd bet gezang dier Sirene wedrftond ?
Waardoor ftrekte bet cerfte rijk , jaren lang , ten fpeelbal
van eigenbaat en heerschzucht ; terwijl bet laatfte Reeds
den wag van ware vrijheid en voorfpoed gevolgd heeft ?
Niet door de magt en bet gezag zijner Koningen ; niet
door bet bedwang van legerbenden ; neen ! maar door den
geest van bet yolk , die bet beftuur fchraagde , en door
ftorm noch dwaallicht van den regten weg wend afgebragt .
Uit deze aanmerkingen zult gij, M . H ., met mij kunnen opmaken , wat men door onvcrfchilligheid to verftaan
bebbe, en hoe nadeelig bet Bemis van eenen valksgeest
zil . Vergunt mij nog uwe aandacht, om na to gaan , waaraan deze onverfchilligheid zij toe to fchrijven, en door
ivelke middelen men eenen algemeenen volksgeest zoude
kunnen aanwakkeren .
Waarzan (zoo vraagt men to regt) zoude bet toe to
fchrijven zijn , dat, terwiji de geest van het eene volk
waakt voor burgerlijke vrijheden , regten en geregtigheid ,
bet andere yolk hiervoor onverfchillig is ? Wat kan de re .
den zijn, dat fommige volken, wier ftaatsvormen op beginfelen van acne redelijke vrijheid en gelijkheid voor de
wet gevestigd zijn, zich in bet algemeen onverfchillig
omtrent dezelve betoonen ; onverfchilliger althans, dan
men had mogen verwaehten , na die zucht, welke hen
nog v66r weinige jaren fcheen te bezielen? Ik zeg, over
het algemeen ; want er zijn hiervan gelukkige uitzonderingen in vole bijzondere perfonen, en de hoop, dat deze eene algemeene navolging zullen vinden , is geenszins
verloren .
De beantwoording dezer vrage Iigt vooral in bet verfchillend karakter der volken en der regeringsvormen ,
welke zich onder hen hebben ontwikkeld . Daar de tijd
cchter niet gedoogt, hierover uft to weiden, bepalen wij
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ons tot het onderzoek, waaraan het toe to fchrijven zij,
dat ook heden ten date deze onverfchilligheid fchijnt to
beCtaan .
Dc reden fchijnt vooral daarin gelegen to zijn, dat de
nieuwe vormen en inflellingen, waarmede vele Platen zija
begiftigd, niet genoegzaam gevestigd zijn in de zeden en
denkbeelden van bet yolk . Hoe voortreffelijk en nuttig zij
zijn mogen, eerst dan, wanneer zeden en denkbeelden
zich met dezelve vereenigen , kunnen zij de algemeene be]angflelling en gehechtheid opwekken en bewaren . No ;
zijn veler harten zoo uit[luitend ingenomen met de herinneringen van voorvaderliiken voorfpoed en voorvaderlijke
denkbeelden, dat zij het noodzakelijke en nuttige dernieuwe veranderingen pier genoegzaatn waarderen . No- zijn
veler wenlchen overdreven, en zonder kennis der tijdsomliandigheden gevormd ; hierdoor ontevreden over de
uitkomst, verwijderen zij zich van hot tegenwoordige en
beflaande . Had de tijd trapswijze de noodige veranderingen mogen aanbrengen ; ware langzamerhand aan deze behoefte en aan de vorderingen des tijds voldaan ; ware z66
die flaat geworden , waaronder men nu gelukkig zijn kan ,
dan zoude bet bevredigd gevoel der natie dezelve met
dankbaarheid en liefdc hebben beloond . Maar de geefe(
der omwenteling moest vele flaxen treffen, en het is in
zeer vole opzigten aan haar en hare noodlottige gevolgen, dat men de beflaande onverfchilligheid moet toe .
lchrijven .
Niet alle flanden in de tnaatfchappij gevoelen to gelijker
tijd de behoefte naar veranderingen ; en gelijk hunne inzigten in dezen , zoo zijn ook hunne belangen verdeeld .
De maatfchappij beflaat evenmin bij uitzondering voor
geleerden en flaatkundigen , die in hunne wijsheid berer
vermeenen to zien dan andere ledcn , als ten behoeve van
hen alleen , wier (land en bemoeijenisfen verder van het
llaatsbefluur verwijderd zijn . I)ikwijls, echter , hebben
de ecrflen, dit vergetende, aan hunne maatfchappelijke
medcleden veranderingen opgedrongen , welke zij verbeteringen nocmden, uiaar w1'aarvan aan dezcn de waaide
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onbekettd was, en dus niet naar eisch befbft werd, In .
lien dit niet zelden bet geval was gedurende de omwentelingen, wie behoeft zich dan to verwonderen,dat men
nag al bet belang niet inziet van bet beaaande, en zeer
veel met onverfchilligheid befchouwt?
Velen hebben ter goeder trouwe, niet weinigen zelfs
nit edelaardige beginfelen, in den waan verkeerd, dat
de valfche beloften, welke de omwentelingen aanboden,
even zuiver waren, als hunne inzigten . In misieiding
verloor men bet wezenlijke uit bet oog, verivachtte men
denkbeeldige volmaaktheid, en jui4hte in bet verfchiet
cenen maatfchappelijken toettand tegen, die nimmer be .
faan zoude en nimmer betbaan kon . Gij hebt, M . H . ,
ongetwijfeld wel eens eenen man waargenomen, wiens
jeugd, in verblinding, toegewijd was aan eenen hartstogt , waaraan geene voldoening kon gefchonken worden .
Treurige ondervinding ! Niet zelden is zijn fmaak voor
andere genoegens verdoofd, en , zoo geene vaste beginfelen of vaderlijke hulp hem behoeden , gaat hij met on
verfchilligheid
d omtrent alles , wat deze aarde geven kan ,
bet einde van zijnen weg to gemoet . Indien bet beeld van
den niensch dikwijls van toepasfing is op een volk, oordeelt dan , of ook bier eenige gelijkenis mogt bettaan ?
Burgerlijke oorlogen en omwentelingen hebben to alien
tijde de bladeren der gefchiedenis ontfierd door voorbeel .
den van verregaand zedehederf en ondeugden . Nergens
openbaren zich meer gewrochten van heerschzucht en
eigenbaat , dan in hare wisfelingen, De onrustige tijden ,
met al hunne veranderingen , waarop wij nog terugzien ;
de Reeds wankelende beginfclen der ftaatkunde van den
dag ; de weifelzinnigheid van velen hebben niet zelden
den rustigen burger afkeerig gemaakt van ftaatsbelangen .
Er moge dan tin eene wettige orde van zaken hertteld
zijn, en deze de hoop regtvaardigen op gelukkiger toekomst ; maar, zouden misfchien bij velen wel al die onverfchilligheid en afkeerigheid zijn uitgewischt, welke
dour de jongtte gebeurtenisfen zijn voortgebragt ?
l;ij deze redenen zoude men vele andere kunneit voe-
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gen . Nict overal en altijd zijn de flaatsbeflttren er op bedacht geweest , om den volksgeest aan to waltkeren , etc
de zorg, om nationalen rijkdom to bevorderen, beefs this .
fj:hien meer maatregelcn doen nemen , dan bet belang ,
om den zedelijken toefland des yolks to verbeteren . Misfchicn heeft de opvoeding der jeugd Diet altijd en overal
deze gewenschte (trekking gehad . Misfchien bee€t de
aard der denkbeelden , welke omtrent bet godsdienflig on .
derwijs bier en daar heerfchende waren, hierop eeneri nadeeligen invloed uitgeoefend . Indien bet ons doel ware,
em ons in bet bijzonder bij hot vaderland to bepalen,
zouden er misfchien andere redenen nit deszels flaatkurl,
dige vorming en toeflaud kunnen worden bljgevo gd ;
maar bet is ons voornemen niet , doze to ontwikkelen .
Wij gaan derhalve thans over, om , in de laatfle plants,
over eenige middelen to fpreken, waardoor de volksgeest
gevoed en aangewakkerd kan worden .
I-let is met bet heflaan van eeneri algemeenen volksgeest, gelijk met vele andere verfchijnlelen in de zedelijke wereld ; men gevoelt zijnen invloed , zonder zijnen
oorfprong of reden van beflaan joist to kunnen nagaan of
aantonnen . Vele in fchijn geringe, maar door zanaenwerking krachtige oorzaken hebben hiertoe hijgedragen . Aan
den gelukkigen uitflag der maatregelen van beftuur, aarl
de gunftige befchikking des Hemels is men denzelvenverffhuldigd. Zoo fchijnt niets moor invlocd to hebben op
den -cost van eon volk , dan hat beflaan en de regering
van cenen Vorst , uitmuntendc door verhevene deugden
en cen omvattend verfland . Indien zinc regering duurzaam is, en ztjne pogingen met zegen bekroond warden,
dan laat hij gewoonlijk herinneringen na, waarop zich de
algemeene geest des yolks vestigt . Dit was voor Frankrijk de gelukkige troon van HE N D R I K IV ; voor Rusland, de krachtige regering van Czaar P E T E It ; voor
Pruisfen, bet genie van F K E D E R t tC DEN c R 00T E N ; en Dog rust do vollksrocm van Zwcden op de naredachtenis van zijnen c tt s T A n r n D u L F . Zoo door
de verwonclcrin1 en al emeeue aclitiug , welke dergelijke
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Vorften opwekken , als door de eenhei}, welke zij in bet
beftuur daarftellen, wordt hunne regering het middel .
punt , waarin zich de herinneringen van nationalen roeui
en welvaart vereenigen .
Doch dit gevoel van nationale waarde en roem zoude,
op zichzelf f'aande, een zwal ;ke grond zijn voor den a gemeenen volksgeest . Niet alleen uit het verledene,
inaar bovenal door het tegenwoordige moet dezelve gevoed en aangewakkerd worden . Dit fchijnt men vooral
to bereiken door het volmaken dier inrigtingen ,,welke alle ingezetenen van even nabij betref en . De belangen van
alien, hierin vereenigd, worden natuurlijk meer voldaau,
naarmate zij doelmatig en voortreffelijk zijn daargefteld .
Uit deze voldoening ontftaat gehechtheid aan dezelve , en
door deze gehechtheid aan , en ingenomenheid met datgene , wat alien evenzeer betreft , verfpreidt en vestigt
zich een nationale geest . De wijze, waarop de algemeene belangen van een land worden behandeld en behartigd ,
kan hiertoe niet weinig bijdragen . De wijze , waarop men ,
naarmate, van de denkbeelden der inwoneren, vrijheid of
befcherming aan godsdienftige gezindheden toeftaat ; de
achting voor eigendom en individut le regten ; de uitoefening van fommige faatsregten, aan den burger opgedragen ; de wijze van opvoeding en onderrigting kunnen
bij een yolk den nationalen geest niet weinig verfterken .
Om bet gevoel van maatfchappelijk welzijn bij den geze.
ten burger to bewaren, en hierdoor zijnen geest in to ne .
men voor de belangen van den ftaat , behoort vooral ook
de zekerheid van ongefloord, in de middelen van zijn beg
faan, to kunnen ]even . Er zijn voorzeker vele bedrijj
ven , welke van de weelde en van den fmaak van het oogenblik afhangen ; kunften en handwerken .kunnen zeker geens .
zins befchouwd worden als bet uitfluitend eigendom van
hen , die dezelve uitoefenen ; doch de meeste neringen ,
welke een burgerlijk beftaan opleveren, voldoen aan dadelijke behoeften , en bet zoude een wenfchelijke maatregel
zijn, welke in dezen zoodanig voorzag, dat geene over
drevene mededinging alien benadeelde, en geene uittlui,
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tiny derzelver uitoefening in ftrijd bragt met andere be .
langen . Hot grootfte getal der menfchen beftaat niet uit
de zoodanigen , wier verfiand of vindingskracht hun al .
tijd middelen van beflaan doet vinden ; een huisfelijk en
werkzaam leven in hot aangeleerde bedrijf is de wensch
der meeste en der beste burgers , en niets kan meer hunnen geest verbinden aan de belangen van hun land , dan
eene ongefioorde burgerlijke welvaart ; niets kan meer de
ongelukkige zucht naar flandsverwisfeling voorkottien,
dan de gegronde hoop , dat de zoon eens in de werkzaamheden van zijnen vader een zeker beflaan zal kunnen vin .
don, Door doze en dergelijke middelen fchijnt de natioiiale geest opgewekt en verfierkt to worden ; doch misfchien door niets zoo zeer, als door eene doelmatige wijze , waarop de geregtigheid in burgerlijke, en vooral in
ftrafzaken , wordt uitgeoefend . Hetgeen den burger bet
dierbaarfie is, rust, vermogen, vrijheid, eer en leven,
fiaat onder hare ma-t . Andere maatregelen van befluur
kunnen, door hunne algemeenheid, de oplettendheid van
velen ontgaan ; doch waar zij treft of befchermt , treft
of be[chermt zij onmiddellijk bijzondere perfonen . Aan
haar kan zich niemand onttrekken ; elk heeft haar eveczeer noodig . Elke botfing in hot maatfchappelijk ]even
wordt door haar beflecht , en dagelijks doer zij Karen in .
vloed gevoelen . Dit is weinig , maar genoeg gezegd, out
u to overtuigen, dat ons niets meer in bet maatfchappe .
lijk leven kan ter harte gaan, dan de waarborg van eene
onkreukbare en doelmatig ingerigte uitoefening der reb
terlijke magt . Indien ik bet niet zeide, zoudt gij zelf
gevoelen , dat de volksgeest nergens meer door_gevoed
en bewaard wordt . Indien ik or niet genoeg van gezegd
heb , moge de gefchiedenis bij vele volken bet verklaren
en bevestigen .
Toen ik begon to fpreken, heb ik gezegd, flechts
eenige aanmerkingen to kunnen mededeelen over bet ter
behandeling gckozen onderwerp . Gijl . zult de waarheid
hiervan ondervonden hebben . Inderdaad, hoezeer vele
omltandigheden zich fchijnen to vereenigen , om bij cen
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yolk eenen nationalen geest to voeden, kan zulks door
bijkomende oorzaken verhinderd worden .
Gebrek aan
eenheid in oppermagt en beftuur, onderlinge verdeeldheden, ftrijdende belangen tuslehen onderfcheidene gewes •
ten of maatfchappelijke aanden, en vele andere redenen s
k-unpen dit beletten . Er beftond in ons werelddeel een
plekje gronds, van oudsher gezegend door rijkdom, bekhavipg en vrijheid . Nijverheid, dapperheid, vele Chris .
Ielijke deugden, en godsdienftigbeid, waren de roem van
sleszelfs bewoners . Het was, zoo als geen ander, rijk
in helden en geleerden, en zijne gefehiedenis was een
verhaai van wonderen . Maar er ontbrak eenheid van
tnagt en eensge .zindbeid van inzigten in bet belang van
den ftaat . Zoude ons dit land tot voorbeeld kunnen
ftrekken, door zijn gemis aan algemeenen volksgeest ?
i4.Mar datzelfde Volk werd gelouterd door tegenfpoed, en
1cerde onder vreemde overheerfehing eerie oude veete vergeten . Gods goedheid gaf bet zijne vrijheid en zijne
YoriTen weder. Nu fchaarde bet zich om den wettigen
Croon. Dozewrdbtmilpun,wardeib
fie herinneringen zich verbonden-, en waarop de hoop van
alien zich vestigde . Zoude men net hopen mogen > dat
een algemeene volksgeest zich bier vormen ; dat ieder,
order bet genot van zoo vele weldaden, de belangen van
sulk een vaderland order de dierbaarfte tellen , en door
woorden en daden zal medewerken tot bet algemeen wel .
ziju ? Hierdoor alleen kan een Mat de gegronde hoop
koesteren op eerie duurzame welvaart ; en wie, M . H,. I
die in dit beeld bet gezegend land order inwoning erltent, zoude hiertoe niet willen bijdragm en :medewerken?
WAARNEMINGRN,

OMTi(ENT BET GEBRUIK VAN DH
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voormalige toehoorders , heeft , op miin verzoek , dit
middel ook .gebruikt , en daarvan goede uitwerkingen
gezien .
A . L ., vrouw van j . M . , oud 53 jaren, moeder van
8 kinderen, Iced nicer dan ao jaren aan vallende ziekte,
Karen oorl'prong gevonden hebbende in fchrik , doordien
zij iemand zag, die aan de vallende ziekte Iced . De minfle fchrik of angst was genoeg, om haar geweldige aanvallen to doen krijgen ; terwijl zij,bij groote rust en zorg,
om alle onaangenaamheden to vermijden, gedurende alle
die jaren geenen langeren vrijen tustchentijd gehad heeft
dan veertien dagen , maar gcwoonlijk dagelijks een , twee
of meerdere aanvallen moest doorllaan , ja zelfs fours twintig aanvallen in a,l4 uren had, waardoor zij gedurendedien
.ganichen tijd niet bij hare kennis was . Zij had zeer vele
middclen, doch vruchteloos , gebruikt . In November
. met warm
1824 deed ik haar cen dr . p . raid. Art. vulg
bier gebruiken, en warm bier nadrinken, nadat zij een
toeval had gehad , gcliik ook den volgenden dag een gelijk poeder na een' aanval gebruikt werd. Hierop volgde
cen fterk zweet ; dan , zij kreeg desniettegenCtaande den
volgenden dag wedcr cen' aanval , en gebruikte nog een
dr . Na dezen tiid, echter , is deze zieke federt nicer
dan een half jaar van alle aanvallen bevrijd gebleven .
„ A . w . n . , Wed . A . I• . , oud So jaren , nsoeder van
,13 kinderen, gedurende haar ganlche leven vrij gezond
geweest zijnde, had vu6r s8 jaren, door fchrik, vallende ziekte gekregen, en federt al then tijd een of twee
aanvallen daags gehad ; terwijl de langfte vrije tusfchentijd Gene week bedroeg . Vruchteloos had zij, jaren fang,
miiidelen tegcn deze kwaal aangewend . Ik gaf haar twee
malen de Arteruifa met warm bier, en liet hear warm
bier nadrinken ; hierop volgde een clerk zweet, ell zij is
nu federt 6 weken van alle aanvallen volkomen bevrijd .
„ E . P . , oud 14 jaren , Teed dezen winter aan kink .
hoest , en , nadat deze bedaard was, werd zij plotfeling
door epileptifche toevallen aangctast, welke zoo fpoedig
toenamen, dat zij fours uren achtereen bewusteloos lag .
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Deze toevallen in den beginne pier ziende, en mij alleen
als benaauwdheden door de omftanders afgefchilderd zijnde, gaf ik hot fal. fedativ . Hombergii. Naderhand ziende , dat bet ware Epilepfie was , fchreef ik beurtelings
de nether fulph . alcoh . en andere nervina en anthelmin .
tica voor, zonder eenig goed gevolg . Integendeel zag ik
dagelijks den dood voor oogen . Ik befloot hiet'op de 4rieanifia voor to fchrijven , en wel even zoo als in de beide
voorgaande gevallen na een toeval , waarop een fterk zweet
volgde . Nadat° de patiente drie drachmen gebruikt had,
was zij volkomen herfteld, zoodat zij nu federt 14 weken hare vorige gezondheid volkomen heeft teruggekregen , en in al then tijd geen toeval weder gehad heeft .
,, P . L ., Wed . K. J ., thans 75 jaren oud,moeder van
5 kinderen, die zij zelve heeft gezoogd, van een zeer
driftig en oploopend geftel, had gedurende haar ganfche
]even aan onderfcheidene ziekten en ongefteldheden gela .
boreerd , voornamelijk nu federt 2o jaren aan bloedfpuwingen , met welke ziekte zij fomtijds wins, fomtijds
twee malen 's jaars bezocht words . V66r ruim ;o jaren ,
echter , kreeg zij , door fchrik , bet eerfte toeval van
Epilepfie, welk toeval zich dadelijk herhaalde, als zij
flechts door de minfte aandoening gefchokt werd, hetgeen bij een zoodanig temperament als bet bare maar al
to veel plaats vond, waarom zij ook nu om de drie, dan
om de twee dagen , ja ook wel elken dam aan dezelve
leed , en wel in eenen zeer hoogen graad . Na vele jaren to vergeefs alle middelen to hebben aangewend, gaf
zij de hoop op herftel vats deze ellendige kwaal geheel
op , tot dat zij in bet laatst van fanuarij 1825, als naar
gewoonte, weder met hremoptyfas onder mijne behandeling
kwam , en ik haar , na hiervan eerst heriteld to zijn , de
Art'emifa voorfehreef, om tot de hoeveelheid van een dr .,
na bet afloopen van een toeval , met warm bier to nemen, en rich •h ierop to bed to leggen, en warm bier to
blijven drinken . Na aldus drie d r . t o hebben gebruikt en
fterk gezweet , zijn de toevallen geheel weggebleven ; en
zij is nu ruim een half jaar bij uitftek gezond geweest ,
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zoncler iets van hare epileptiffhe toevallen to hebben ondervonden .
„ J . B ., oud ii jaren, zeer zwak van verflatldelijke
vermogens , ja foms geheell krankzinnig , kwam niet end
ligte ongefleldheid onder mijne behandeling, waarvan hij
fpoedig genas, Op het einde van deze ziekte beklaagdo
de moeder zich tegen mij, dat dit ongelukkig kind nice
alleen krankzinnig was, maar Ook hog daarenboven veer
malen aan vallende ziekte feed , zoodat hij no- ddn voria
gen dig met de eene hand in het vuur was gevallen . Ilc
fchreef fer .ii p . rad. Artem . voor, op de gewone wijze td
gebruiken ; hier echter met dat ongelukkig gevolg, dat
bet kind na bet gebruik daarvan zoo tazend werd , dat
twee menfchen naauwelijks in that waren hetzelve in het bed
to houden, en de toevallen nog heviger dan to voren tetugkeerden ; weshalve bet vermogen der drtemijia niefi
voor de tweede maal werd beproefd ;
„ A . x ., oud 39 jaren, genoot altijd eene vrij goedd
gezondheid , tot dat zlj cp haar a$[ a jaar hare moeder
door den dood verloor . Bij deze gelegenheid fchrikte zij
zoodanig, dat zlj dadelijk epileptifche toevallen kreeg,
ivelke zich om de twee, drie, vier of vijf dagen herhaalg
den, en wel z66 , dat de langfle vrije tusfchentijd eene
week was . De acccslcn duurden een half uur, en de
toevallen waren menigvuldiger, als zij veel verdriet had,
en zich in ongunftige omilandigheden beyond, hetgeeti
leer dikwijls piaats greep , daar zij in zeer artnoedige
omtlcandigheden verkeerdeo Ik beval haar acne doffs vast
cen dr. 4rterrst/ia , telltens na een Coeval , of , wanneet'
zij bet fang genoeg vooruit gevoelde, clan v66r hetzelvee
in to nemen . Zij beloofde tnij dit ; Inaar de armoede beletj
tede haar,bier to koopen, zoodat zlj hot poeder drie maw
len met melk innam , en de toevallen noch in hevigheidd
hoeh in aantal vertninderden . Ik gelastte haar nogmaals,
fuccesfivelijk dric malen telkens cen dr . met bier to ge .
bruiken , hetgeen nu ook gebeurde, en waarna de toevallen finds negen weken geheel gezwegen hebben,niettegenfhande zii in then tijd veel verdriet en kommtir g9i
A P
4FNGELW . j$26- NO, dA
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leden heeft . - Alle mijne patienten hebben , na het ge.
bruik der Artemifia, clerk gezweet ."
Minder gelukkig was bet volgende geval :
ATW. D E B . , oud 45 jaren, van een bloedrijk gefleb
„
en eene rijzige geftalte , in vroegere dagen , en ook later,
behalve de vallende ziekte, eene goede gezondheid genietende, leed federt vele jaren aan deze ellendige kwaal,
ten gevolge van fluipen , welke hij in zijne vroege jeugd
gehad had , en in de laattle jaren wel zoodanig , dat hij
thans niet meer in Nat is, zijne gewoue bezigheden als
metfelaar to verrigten, en dat zijne geestvermogens aanmerkelijk beginnen to lijden , en, hem eene zekere flupiditeit en lamheid eigen wordt, welke men meermalen bij
zulke menfchen ontwaarr . Na vergeefs vele middelen be .
proefd to hebben, als nervina , anthelmintica enz ., fchreef
ik hem eindelijk een dr . p . rad. Artem . voor, op de gewone wijze na bet acces to gebruiken, en wel na drie
achtereenvolgende toevallen . Ilij zweette hierna telkens
i1erk , maar de toevallen verminderden geenszins in hevigheid, zoodat ik befloot, bet voorichrift van drie dr .
voor drie giften to herhalen ; doch ook dit is zonder goed
gevolg gebleven, en de toevallen hebben zich even boosaardig als to voren herhaald ."
Dt! tot dusverre opgegevene gevallen had ik reeds in
den verleden zomer ontvangen . Heden , op den 5 Maart
i826, den inzender nader gevraagd hebbende, of de zieken bij aanhoudendheid genezen bleven , kreeg ik tot ant.
woord : ,, Van alle gevallen , welke ik heb opgegeven,
• heeft zich de genezing geconfirmeerd . Bij eenen man
„ heeft bet echter, zoo men zegt, niet geholpen ; doch,
• daar hij verhuisd is, en ik niet gewaar kan worden,
• waar hij nu woont, kan ik deswege geen narigt -even .',
Sedert had hij nog twee gevallen waargenomen
„ C . N . , cen jongman , oud 24 jaren , gebrekkig en van
geringe verflandelijke vermogens, leed finds is jaren aan
Epilepfie, welke hij voor bet eerst door fchrik op een'
St . Nikolaas.avond gekregen had . De toevailen herhaal.
den zich periodiek elken Dingsdag .
Den 22 Aug. 1825
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roam h ij voor bet eerst een dr . ~4rterniria, met warm bier.
Op den 231en vertoonde zich bet toeval weder . Na bet .
zelve gebruikte hij, op den 24 Aug :, van de drtemifi4
no- eene doffs , waarna de toevallen geheel hebben opge .
houden .
„ K . z ., cen ineisje van a3 jaren, hysterisch, Wetd
VBOr 5 jaren van Epilepfie aangetast, welke waarfchijn •
lijk uit fchrik ontflond , en in den beginne zoo hevig
was, dat zij naauwelijks eeni e oogenblikken op den dag
Vrij was . Alic middelen, aderlatingen en antifpasmodicrI
naderhand nervina, werden to vergeefs aangewend ; bet
dierlijk Magnetismus werd ten laatfte beproefd y en bewerkte zooveel, dat men de toevallen hierdoor eenigzin9
konde lenigen . Nadat men hiermede had opgehouden i
werden de toevallen hand over hand erger s hoewel zij
tot nu toe niet weder tot die hoogte gekiommen zijn,
welke zij vroeger bereikt hadden . Ook zij nam de At .
temifia, bij eene dofis van i dr ., met warm bier i tot
drie malen toe , en heeft nu federt 2o weken geene aatlo
Vallen weder gehad ."
Tot dusverre de gevallen van den Heer it u it it tta
Eene Jufvrouw van 26 jaren , die reeds federt jarett
Van tijd tot tijd aan epileptifche toevallen was ondethevig
geweest, en bij welke de zlekte mij erfelijlt fcheetf to
zijn , daar hare moe , ler , zoo wel als haar broeder, ook
aan dezelfde toevallen onderhevig waren geweest , kwant
mij in bet begin van bet verleden jaar raadplegetl outtrent bet gebruik van de 1Irteniij a, Offchoon weinig Vera
wachting bij haar van bet middel hebbende, raadde ik
haar, hetzelve to beproeven . Ik fchreef haar daaronl poe•
ders van een dr . Artenaifia voor, om na her acces tact
bier to gebruilcen . Ik werd niets van haar gewa2r ; al •
leen vernam ik onlangs, dat zij dit middel met eetlibe
vrucht gebruikt had . Mij nu nader omtrent hare ziekte
willende onderrigten, kon ik alleen bet volgende gewaar
worden : Dat zij , 8 of 9 jaren oud zijnde, voor bet eerst
eene flaauwte gehad had , zonder to vallen ; dat zij , om .
trent rb jaren oud z(nde, voor bet eerst epileptilche toe .
Aa !)
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vallen had gekregen ; dat zij toen eens drie weken achter
elkander op Dingsdag voormiddag bet toeval gehad had ;
dat her zeer onregelmatig wederkwam , fomtijds in geene
vier maanden . In her verleden jaar getrouwd zijnde, en
federt gekraamd hebbende, had zij her gedurende hare
zwangerheid flechts twee malen gehad . Sinds her gebruilc
der 4rtemila heeft zij nu, her toeval voelende aankomen, hetzelve door her nemen van een poeder kunnen
voorkomen. Na her toeval heeft zij gewoonlijk twee o:
drie wren hoofdpijn .
Dr . S C H U U R M A N, van Steenwft , een mijner oudRe en geachtfle vrienden, fchreef mij den 13 Dec . 1825,
dat hij, in twee gevallen van Epilepfe, de Brtemi/ia,
naar her voorfchrift, zonder eenig gevolg heeft gegeven .
Evenmin gelukkig was tot nog toe mijn beroemde
vriend S T I P R I A A N L U I S C I U S, to Delft, met dit
middel . Hij had, volgens een' brief van 2o December
1825, bet flechts aan eene jonge Dame gegeven, die bet
nu federt een half jaar gebruikt had . In dit tijdvak had
zij twee accesfen gehad, die eenigzins ligter fchenen ;
maar, daar die foms 6 maanden wegbleven , kon hij er
mij Diets flelligs van zeggen . Hij last alle Vrijdagmorgens eene dolls nemen en to bed blijven , en hij heeft
her ook na die twee accesfen gegeven . Te vergeefs had
2ij de Flores Zinci en her Cuprum fYmmoniacum gebruikt,
alsmede wel twee jaren een zeker geheim middel .
Daar ik begreep, dat niemand betere gelegenheid had,
om dit middel to beproeven , dan de Heer M. D . v A N
D E R K o L K in her groote Buitengasthuis to Amflerdam,
waarin hij met zoo veel roem federt verfcheidene jaren
practifeert, had ik zijn Ed . , als een' mijner geachtfle toe .
hoorders en vrienden , verzocht , hiermede proeven to nemen . Dan , ook bier is dit minder gelukkig geflaagd . Hij
fchreef mij den 1g Dec . 1825 : „ War mijne waarnemingen aangaande de Zrtemifia aangaat,zoo is her mij leed,
uw Hooggel . geene betere refultaten to kunnen mededeelen . 1k heb hetzelve in tien gevallen beproefd, zoo wel
in Epilepfia idiopathica cerebralis , als in Epidepfia hystr-
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rice ; maar , hoezeer ik hetzelve tot dr . p per dag aanhou •

dend gegeven heb , heb ik geen bet . mintte nut van hetzelve gezien . Het zal, inijns inziens , er veel op aanko .
men , in welke fpecies van Epileplie bet nuttag is , en in
welke gettellen, zal bet niet, als een empirisch middel,
to dikwerf vergeefs bepraefd warden ."
V6br eenige weken kreeg ik berigt van een geval,
door den Heer .at A c e H o R t u $., M. D . to 01st, behandeld, hetwelk zgn Ed. .mij in dezer voege mededeelt
H. J . B L A N K V 0 o R T, een flerk, volbloedig jongeling, ecbter thans een weinig onnoozel, 15 jaren oud,
Iced van zijne kindschheid of aan epileptifche toevallen ,
tot dat die op zijn 14de jaar meer ongeregeld werden,
en hij Toms 6 of 8 maanden geheel vrij bleef. Tot op
dicn tijd duurden zij altijd een kwartier uurs, en werden
van een' diepen flaap gevolgd. Nadat hij reeds vele middelen, ook driemaal de 4rtemifia , gebruikt had, bezocht
hem de Heer ai A G C H o R t u s, den r januarij 1 . 1 . Hij
vond hem koud en bevende . Hij had , federt een half
jaar, alle avonden ten i t ure een' aanval van 3 minuten,
nu en dan van onwillekeurige pislozing gevolgd . Hij heeft
federt een half jaar veel aan zijne verftandelijke vermogens geleden . Na de vijf eerfte giften der 4rtemifia, die
de Heer M A a C 11 0 R i u s nu voorfchreef, volgde geen
zweet ; de 6de en 7de werden door zweet gevolgd, en
bet water gaf een fterk bezinkfel . Na then tijd heeft de
lijder nag eenige dofes gebruikt , zonder dat er zweet gevolgd is , of de toevallen eenigzins verminderd zijn .
Dusverre de aan mij medegedeelde waarnemingen . Om
een geheel to maken, en een beter overaiot to hebben,
zal ik hier kortelijk bijvoegen, hetgeen ik federt de uitgave van bet voorgaande ftukje ook hier en daar verfpreid
gevonden heb .
In de Vaderl. Letteroef. No . XV . van December 1825,
Mengelw . bl . 714, vind ik een aanmerkelijk geval van
Epilepfle, met dit middel behandeld, door den M. D .
a R o c x, to IVerkendam, van cen' jongeling , 18 jaren
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oud, die, alle acht dagen een' aanval hebbende , door eene
gift van 6o gr . en een daarop gevolgd ferk zweet , eerst
na cene maand een' kleinen aanval kreeg , en nu door
cene hcrhaalde gift reeds federt vier maanden van alle aan.
vallen bevrijd is .
Do IJeer Al. D. V A N M A N E N, van emfierdam ,
deelt ons in bet Geneeskundig Tijdfchrift van de Heeren
tit o t. L en VAN E L D i K, IV Jaarg. Sr . 4, bl . 289, en
daarna in bet Yournal van H U F E L A N D, T . LX 1 . 5 .
&, 64, cen geval mede van eene hardnekkige Epilepfie,
door bet gebruik van de 4rtemifia genezen . Dezo aiekto volgde na cen abfces en eene zware diarrhc . Na to
vergocfs allerhande middelen gebruii;t to hebben , genas
jiij door cen aanhoudend gebruik der llrtcmifia. De ziek,
tegefchiedenis is belangrijk ; dan, to omilagtig, om in haar
gehwel bier medegedecid to worden,
Niet zeer gun(lig zijn de berigten van Dr. c . F . M o s T ,
die to Stadthagen, in dh/stfalen, eene bijzondere inrigting
yoor de behandeling van .1pileptici gemaakt heeft,
hij gaf dit middel aan cen' jongen van I2 jaren,
die 5 jai en deze ziekte gehad had, en otn de 8 A
4o dagen twee aanvallen 'sdaags en zes's nachts kreeg. Na
jlet gebruik van 4 giften van een fcrupel bleven de toe •
vallen 3 weken weg, maar kwamen toen zoo hevig en
zoo dikwijls terug, dat hij 48 uren zinneloos was ; do
toevallen , die 's daags wegbleven , war :n 's nachts des to
heviger, Nu gaf hij alle 2 dagen dr . p rad. ~4rtemif. en
4o droppen Tinct . Mari yeri en C. Per. flay. dr. p, en de
aanvallen verfchijnen nu alic 14 dagen .
Een jongen van 6 jaren had alle 14 dagen een' aanval
van Epilepfie , des nachts door fchrik gelkregen . Ilij
pam , gedurende 8 weken, 's wekelijks 2 of 3 giften
Artem . , met bier, des morgens . Hij kreeg daarna cen
clerk Ammoniacaal zweet ; maar bet toeval onderging gee .
lie verandering .
Fen fcrkc, bloedrijkc jongeling van r8 jaren had federt
6 jaren alle 8 dagen z of 3 aanvallen vanEpilcpfie . Hij nam
hinnen 5 weken io giften 4rtemifia . Dc toevallen ble-
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ven vier weken weg ; den , hierra kreeg hij milk den'
geweldigen aanval, met congestien na bet hoofd, dat
zijn aangezigt van geWcavafeerd bleed donker geh armerd
was , hetwelk eerst na verlbheidene dagen verdween . De
siekte had zich dus verergerd . Hlj nam nu geene geneesmiddelen meer, en de aanvallen komen nu, even als
to voren, maar ont de 14 dagen weder .
Eene gezonde vrouw van 23 jaren, die de menfes gem
geld had , kreeg federt 3 jaren eene Epieptie, uit de maag
voortkomende. Zij team alle 48 uren i dr. rad. ,frtem .,,
zweette fterk, en zette de cuur 3 weken voort. Zij bleef
8 weken vrij ; in de 9de week kreeg zij s aanvallen
's nachts en 3 's daags.
Een meisje van 9 jaren, blond en mager, bad 1`edert 9
waken dagelijkfche aanvallen van EpidepJia imperfecla .
Zij gebruikte io giften van de Brtem . in so dagen,
en werd hierdoor van de ziekte bevrljd . Zij heeft zich
nu elf weken na de cuter wel bevonden .
Zen meisje van io jaren kreeg , v66r 8 weken, eene Epi .
lepfia imperfecta , dagelijks van 3 tot 8 aan •allen . Zij nam 8
giften van fcr . 14rtem . , zweette flerk daarna , en de aanvallen bleven weg. Zij bleef tien weken vrij, toen den
aanvallen, door koude voeten, tern gkwamen . HIj gaf toes
alle morgens in hot bed Rob Samb. met tiler ; de toe*
vallen verdwenen na dit eenvoudig middel, eh bet kind
is federt 8 weken vrij gebleven .
Zen man van 41 jaren, van een flerk gelel, die reeds
in zijne kindschheid Epilepfie gehad had, maar daarvan
door T I S S O T en L E N T a N genezen was, bleef van
I8oa tot I8ng vrij, Sedert dien tijd kreeg hij de ziekte
weder , zoodat hij otm de 8 , 14 , a t , 3o dagen fterke
aanvallea had, die alle middelen wederionden . Nu nam
hij nlle 2 dagen dr. 9 rad. drtem . Ondarlks bet fterk
zweettn, is de ziekte dezelfde gebleven . (H o R rr , drchiv fur med. Erfa/r . i825, Mei enjunij, p, . 437 feqq .)
De 1-teer Kreitsphyficus B 0 N 0 R D E genas een meisje
van Sonmambulismus, door haar alle avonden en morgens een dr . Artemi/ia to geven ; de ziekte verminderde
ranmzaam , en hield op den I6den dag gcheel op .
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Eindelijk heeft ons de Heer 0 I T T E R M A ra , in eene

voortreffelijke Verhandeling over de Chorea , in H U r ELAND I s 5 aurnal, T . LXII, 5 , S . 6t fegq . , verfcheidene waarnemingen medegedeeld omtrent het nut der Ar-

temifia in deze ziekte bij kinderen . Hij gaf alle drie uren

een fcrup . (*) .
(*) De Heer J. S C H N E B B E L I E, to Zwolle, verzoekt
den Redacteur van dit Tijdfchrift, aan bet Publiek re wilien
berigr~n , dat door hem de Vrouw van den Werkman P L U 151,
to Heerde,- een Kind, teApeldoorn, - twee Jongelingen,
to Hattem, (een der hilts tgenoentden, door drift en fterken
drank alleen , weir ingeftort) door middel der ~frtemij a , vol .
komen zijn genezen geworden van de Vallende Ziekte .

VSB,HAAL VAN EEN TOGTJE NAAR DE PLANTAADJE ZEEZIGT,
IN SURINAME .

(Pervolg van hi. a,8I .)
Thans ga 1k n geregeld verhalen, hoe wij den tdjd gedtla
xende ons verblijf op Zeezigt, waarayn ik altijd met genoe .
gen zal denken, hebben doorgebragt .
Terwijl onze gastheer zich verledigde, om de onderfchei,
done rapporten van zijne beide Blankoficiers en zijne Bastiaans, (dus wordep de Negeroflcieren op de plancaadjen genoemd) wegens hetgeen berrekkelij k de plantaadje gedureude
zijne afwezigheid was voorgevallen, aan to hooren, bega>1
onze vriend n. R . zich met mij naar boven, otn op ooze
f1aapkamers een en tinder in orde to brengen ; en hiermede
waxen wij nog bezig, toen wij de aangename tijding ontvin .
fen , dat wij san de breakfast - tafel gewscht werden . Her
1ang varen hid onzen eetlust opgewekt, an al waren de ge .
regten minder fmakelijk toebereid geweest , dan gewoonlijk
de Westindifche keuken dezelve oplevert, zij zouden onzer
grage magen ten boogfle welkom geweest zijn ; gelijk wij
ons dan ctok alles zeer wel lieten fmaken , daar de kok op
Zeeziggt getoond had, zijne kunst zeer wel to verfl ;aan1
Het namiddaguur is op plantaadje nog algemeener, dan san
bet fort (*), pan rust gewijd ; en offchoon ik bij mijne
komst in daze kolonie gemeend heb, die gewoonte pier to
Inoeten opvplgen, zoo wil ik gaarne bekennen, dat ik, op
flanraadje zijnde, mij pier altijd verzet heb tegen de n0(*) In de flad.
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ging tot rust, waarcoe na breakfast -tijd gewoonlijk bet lig.
chaam overhelt . Het is meestal twaalf ore, half een, dus
op bet warmlle gedeelte van den dag, wanneer men van cafel opftaat ; tot bezigheden voelt men zich niet gefchikt, tot
loopen of wandelen evenmin, daar de brandende zonneftra .
len alsdan Iijnregc nederdalen ; onwillekeurig dient men dan rust
to houden, wil men de fpieren, welker veerkracht in deze
luchtftreek buitendien reeds langzamerband vermindert, niet
to zeer verfiappen . Wij vonden bij ons ontwaken gewoonlijk
thee of limonade, of ook wel overheerlijke melkpunch of
karnemelk gereed ; en die verfrisfching was ons alsdan ten
hoogae welkom, vooral nadat wij bet genot van een koud
bad gefmaakc hadden , dat in dic land mede onder de noodza .
kelijkite levensbehoeften moot gerangfchikt worden .
De eerfle wandeling, welke wij in de omllreken afleiden,
was des namiddags na onze aankom$t tegen den ondergang
der zon ; daar onze gastheer ous bet voorfiel deed , den aau
den zeekant gevestigden militairen post to gaan bezigtigen,
bekend onder den naam van de Brandwacht, tlechts Io a Ig
minuten, gelijk ik boven reeds zeide , van de plantaadje Zee .
zigt verwijderd ; een in den droogen tijd harde kleiweg leidt
daar henen langs den oever der Motkreek, terwiji men aan de
regterhand een uitgeflrekt veld aanfchouwt, met gras en zoogenaamde xeepostelein begroeid , hetwelk door hooge bosfchen
bepaald words . De Brandwacit doorgegaan zijnde , bevonden wij ons weldra aan bet flrand, en aanfchouwden toes
den grooten Oceaan , op welken elk onzer eenmaal gedob .
berd had. ,, D Air ligt ArnJlerdam !" riep onze gastheer nit,
terwiji hij met den vinger naar bet N . O . wees, en wat ons
gevoel toen fprak , behoef ik u niet to zeggen l „ DQar ligt
bet gelief&oosd Holland! Dear ligt 4nrllerdam!" Bij die
woorden wares ooze gewaarwordingen dezelfde ; en o l wie
kan zonder gevoel denken aan bet land, dat hem tot eenen
jongeling zag opgroeijen, en waarin hij zijne opvoeding ge.
soot?
Verwacht bier geene uitvoerige befchrijving van de Brandwacht. Alleen moec ikO zeggen, dat gij van dezen post a
geene verbeelding moet maken , als ware dezelve gefchikt
tot tegenweer, in gevil vijandelijke fchepen van then kant
de kolonie trachtten ;te naderen . lotegendeel, daar men hierbij geese fortiiicatieu vindt, (en ik geloof ook met reden,
oat zulks overtollig zoo zijn) fchijnc deze post alleen go-
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fehikt, om den voorbljvarenden fchepen tot eene verkenn?ng to
flrekken van de hoogte, wear zij zich bevinden ; gelijk wtj
gelegenheid gehad hebben, gedurende ons verblijf op Zeexigt, tweemalen waar to nemen , dot men aldaar de Hollandfche vlag ophijscht, zoodra er eenig vaartuig in her gezigt
is, eenmaal bij bet uitzeilen van een' Schooner, naderhand
bij bet binnenkomen van de Hollandfche Brik Hyperion, ge .
voerd door Kapitein B R U I N s M A . In vroegere jaren heeft
men eene tamelijkc flerke bezetting op dezen post gehad ;
doch . d e ondervinding fchijnt geleerd to hebben, dot zulks
overtollig was, to meer, dear verderop gelegene posten ge .
noegzaam in float fchijnen to zijn, om tegen onverwachte
aanvallen van Boschnegers als anderzins to waken .
Bezienswaardig is ook, nabij de Brandwacht, de groote
fluis, die v66r weinige jaren aldaar door den Heer P. gemet .
feld is, tot fcheiding van den Oceaan en de Motkreek ; bezienswaardig, aeg ik, wiji zulks iets vreemds is in deze ko .
lonie ; maar voor bet overige geloof ik niet, dot dusdanige
fluis zoo noodzakelijk aldaar kan zijn, daar noch hooge zeeen,
noch Noordwestewinden bier to laude eenig gpvaar van de
zee kunnen doen vreezen, wiji bovendien de kracht der gql .
ven , eerst over de zoogenoemde modderbank, welke zich
nagenoeg een half uur ver in zee uitflrekt, rollende, gelijk
gij ligt kunt nagaan, reeds geheel gebroken wordy, eer zij
bet flrand bereiken kunnen. Hoe dit echrer zij , ditverhn
dert niet, dot bet werk van den Heer P ., als d8nig zijnde
in deszelfs foort, alhier veel opziens gebaard heeft, zoodat
verfcheidene inwoners van Paramaribo zelfs een reisje near
de Motkreek gedaan hebben, alleen met oogmerk om die lluis
to bezigtigen . Wij konden dus ook niet nalaten, dezelve to
befchouwen ; en fchoon zij in geene aanmerking komt, als
men flecbts denkt aan de groote fluis , die vo6r eenige jaren to
Nluiden son den mond der Vecht gelegd is , en zoo vele andere ,
die in bet moederland tot afwering van gevaarlijke flroomen
flrekken, zoo moesten wij echter den maker daarvan den wetverdienden lof doen wedervaren, van bet zijne toegebrogt to
bebben tot vermeerdering van bet aanzien dezer volkplanting .
De vallende fchemering verbinderde ons, op onze terug .
wandeling near Zeezigt , bet fchoon gezigt to genieten, dat
van die zijde, de Motkreek longs , de aan hare oevers gelege .
me plantaadjen opleveren . Onder menigvuldige aanvallen van
tairijke benden musquiten (zoo worden bier de muggen ge-
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noemd) bereikten wij bet woonhuis, waar de gedekte tafel
ons reeds verwachtte , om bet middagmaal , dat bier tevena
tot avondmaal verftrekt, to gebruiken . Na bet voordienen
van een' 11ppetistmacher, zoo als de Duitfchers zeggen, (die
vooral op plancaadje vrij overvloedig gebruikt worden) na.
men wij daaraan plaats, met de beide Blankofftciers van on .
zen gastheer . Ik trof toevallig in eenen van hen eenen gewe .
zenen Kwartiermeester ann van de Brik Thetis, welke zich
op then bodem bevonden had , tijdens vier manners der equi .
page, in de maand, Januarij 1819, befchuldigd geworden zijtt
van moord , gepleegd aan drie Negermatrozen , wellte mede
tot die Brik behoorden ; en, wegens de betrekking, waarinik
nog onlangs, beroepshalve, tot de befchuldigden geftaan heb,
was bet mij , gelijk gij kunt nagaan, niec onaangenaam , nog
bet een en ander betrekkelijk dit geval nit den mond van ge .
melden Blankofcier to vernemen . Doch ook deze man , of.
fchoon hij gedurende een' geruimen tijd met de befchuldig .
den vdur hunne aanklagte had verkeerd,en thans vooral g ee.
n e redenen kon hebben, om bet een of ander, dat hem om .
trent dit geval bekend was, to verbloemen, kon zoo weinig
lets met fchijn van zekerheid over de fchuld of onfchuld van
dezen gisfen , dat ik meet en meer overtuigd werd van de
wijsheid van den gecombineerden Raad , die in Appel bet
vroeger doodvonnis , dat tegen de befchuldigden door den
Krijgsraad alhier was uitgefproken, heeft vermeend to moe .
ten corrigeren, en in een (impel bannisfement veranderen .
De maaltijd was fpoedig afgeloopen, en wij bragten, nadat de beide Blankofhciers vertrokken waren, bet overig gedeelte van den avond verder onder ernitige en boertige gefprekken door, tot dat de vermoeidheid en eene ligre onge .
iteldheid van onzen vriend n . R . ons bet befluit deed ne_
men , ons ter ruste to begeven . L A 1t I (dus beet een der
voornaamlte Huisnegers op Zeezigt , die ook onze ftuurmaa
geweest was, en, wegens zijne bijzondere gefchiktheid, tot
allerlei kleine dieniten gebezigd words) LA RI had zorg gedragen, dat onze hangmatten behoorlijk opgehangen waren,
en onze flaapkamers voorzien van alle zoodanige behoeften,
als wij op dezelve noodig mogten hebben .
Op bet land behoort de morgenzon niemand flapende to
vinden ; wij ook waren ten vijf tire weder op de been, ea
werden bet eerst door de hier en daar zwervende vledermui .
Len begroer , die nog in de fcheuuering rondviogen. De on-
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gefteldheld van onzen vrlend n . R . was nog Met geheel ver .
dwenen, en ook ik gevoelde mij minder wel dan anders ; wij
fchreven zulks aan de , ons ongewone . zeelucht toe, en beflo .
ten na zonsopgang vooraf eene wandeling to doen, en, indien
wij ons niet beter gevoelden, zou onze Apotheker de medicijnskas der plantaadje doorfnuffelen , en een purgatief middel
voor, ons bereiden . Wij begaven ons alzoo, na bet gebruik
van een kop koffij , terwiji onze vriend v . T. bet werk der
Negers in de katoengronden ging nazien , op weg, met voor .
.uemen, om die zelfde gronden een eind wegs langs to wan .
delen ; en waarlijk , deze wandeling deed ons beiden goed ,
daar wij , teruggekvmen zijnde, niets meer van onze onge .
fteldheid gevoelden , en dus bet voornemen lieten varen , van
eenig geneesmiddel to gebruiken .
Daar wij meermalen in de gelegenheid waren, om de bewerking van bet katoen to zien , zou bet onvergeeflijk zijn, niets
daaromtrent to zeggen. De katoenpiant , weet gij , is een
heester, welke g a 6 voet hoog wordc, en alsdan een' hel.
der gelen bloefem draagt, veel overeenkomst hebbende in
gedaante met de Europefche klaproos . Wat de natuurlijke
historie dezer plant betreft, gij kunt elders hiervan zoo vele
befchrijvingen vinden, en zeker naauwkeuriger, dan ik in
fcaat ben u to ieveren, dat ik bet niet noodig acht, hierover
ulc to weiden. Zes of zeven weken na den bloeicijd vangt men
aan, bet katoen to plukken, hetwelk zich alsdan aan vlokken
rondom eenige zwarte pitten hecht . Deze inzameling behoort zoo
fpoedig mogelijk to gefchieden . Vandaar, dat men op de ka .
toenplantaadjen gemeenlijk eene veel grootere magi Haven
noodig heeft, dan op kofflj . of fuiker-effekcen,opdat bet ka .
toen , rijp zijnde , niet lang aan de boomen behoeve to blijven , als wanneer de ondervinding geleerd heeft , dat bet voor
ongedierte niet Lang veilig is . Als nn dit voortbrengfef van
den boom of is , worth bet in bijzonder daarvoor aangelegde
magazijnen of fchuren, bier gewoonlijk loodfen genoemd, ingezameld, en men begint de bewerking, welke gelijltelijk
tusfchen de mannen en vrouwen verdeeld wordc : de eeriten,
namelijk,houden zich , wederom in eene afzonderlijke loods,
bezig, met bet katoen, gelijk bet van den boom of komc, in
bijzonder daartoe vervaardigde wielmolens to malen, ten ein .
d e hetzelve van de pitten to ontdoen ; terwiji bet aldus ge .
deeltelijk gezuiverde katoen naar boven gebragt wordc, waar
de vrouwen hetzelve verder van alle onreinheden zuiveren . Dit
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gefchiedt op de volgende wijze : bet katoen word[ op lange,
met latten belegde tafels uitgefpreid, en elke vrouw begeeft
.
zich aan bet kloppen van hetzelve met twee tamelijk lange flak
jes , ter dikte van eenen vinger ; alsdan laten alle onzuiverhe .
den los , en bet katoen verkrijgt eene heldere witte kleur .
Dat dir kloppen geene zeer aaugename muzijk oplevert, be .
hoef ik u wel nier to zeggen . Verbeeldt u (lechts,datdaarSo
a 6o vrouwen bezig zijn, met beide handen, nit alle hare
kracht, op houcen latten to kloppen, die niet genoegzaam
met katoen overdekt kunnen zijn, om bet geraas to vermin .
deren . Het dus geheel gezuiverde katoen words vervolgens
door de jongens in balen gepakt, door middel van eene bij .
zondere machine , zonder welke bet flier mogelijk zou zijn,
dezelve zoo flijf geftampt to krijgen . Het fchoonmaken en
malen van bet katoen hebben wij meer dan eens gelegenheid
gehad, op de tegenover Zeezigt gelegene katoen-plaucaadje,
de Dageraad, to zien ; op de eerstgenoemde was de geheele
voorraad reeds afgewerkt en naar her fort verzonden .
Dingsdag 's middags zaten wij met onzen gastheer vreed .
zaam thee to drinken, toen eene ongewone beweging onder
bet huisvolk iets vreemds fcheen aan to duiden ; men kwatrt
en ging , lie,) elkander haast omver, en tot de'kleinate K .reoolcjes We iagchten en huppelden, zonder zelve de reden
dier drukce to kunnen raden . Nu fonden wij ook op, om
to zien , war er gaande was ; en ziet - bet was de bruide .
gom, die deze beweging veroorzaakc had . Weldra fteeg hij
op her voorpleiu van bet paard of , gevolgd van zijuen footboy . Naauwelijks hadden wij afgedaan met hem to verwei .
komen, of vier huisilaviunen , elke een bouquet en een glas
in de hand houdende, craden, met LAit I aan bet hoofd,
binnen, en uitten hunne zegewenfchetl voor den bruidegom,
hem bare bloemen aanbiedende . L A It I , die zich vrij gemakkelijk in zes onderfcheidene talen weet nit to drukken,
lief de anderen eerst uicfpreken, en wenschte den bruidegom
vervolgens in bet Hollandsc,'i geluk met zijn aanitaand huwelijk . Dit blijk van oplettendheid behaagde ons alien, en de
bruidegom Tier ook nier na, zijn welgevallen daarover to be .
tuigen ; de bouquetten werden vervolgens beftemd, om, als
wij ons aan her middigmaal geplaatst zouden hebben, de ta_
fel to verfieren . Aldus dadelijk bij de aankomst van onzen
vriend v . it. in eene vrolijke luim gebragt zijnde, bleven wij
gedureude den maaltijd in die zelfde ftemming, en vrolijke
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fcherts kruidde de reeds zoo fmakelijke fpijzen nog meet
voor ons, terwiji wij niet dan in den laten avond de tafel
verlieten . Wij hadden echter gezorgd, dat den volgenden
morgen bet verwijc van H O R A T I U s niet op ons pasfen
mogt.
Ouin corpus, onustum
Ilecternss vitiis, animum quoque pnegravat unit !
Nadat de bruidegom ons Woensdagmorgen no bet oncbijt
verlaten had, met belofte van zich tegen den avond weder
op Zeezigt ce zullen laten vinden, en onze gastheer naar de
katoengronden gereden was, befloot onze vriend D. R . en ik
roar de plantaadje Zeewijk to wandeldn, een half uur van
Zeezigt aan de overzijde der kreek gelegen, out den aldaar
wonenden Directeur s. , die door onzen gastheer, met nag
twee >Y drie andere Directeurs nit de buurt, lien dog ter
maaldjd genoodigd was, of to halen . Tot tegenover de daar
naast liggende plantaadje Nieuw vas comme je to pousfe, waar.
over dezelfde Directeur bet opzigt heeft, genaderd zijnde,
lieten wij ons in een korjaal de kreek overzetcen , en zagerf
toen reeds in de verte den Heer s . aankomen, volgens ge .
woonte der nude Directeurs , met zijn' vier- 3 vijfvoetigen
tdstok in de hand . Na ons verwelkomd to hebben, wandelde
bij met ons naar de laacstgenoemde plantaadje terug, waar
wij eenige ververfching gebruikten . Aran diegenen, die beweren mogen , dat de Hollandfche natie geene oorfpronkelijke
karakters oplevert, zou ik, to hunner befchaming, gerust
dat van dezen Directeur durven voorleggen . S-til en peinzend
Als nets bijzonders zijne aandacht wekt, zoo hij den trotfchen Brit, als deze hem de vrucht zijner gedachten in d ik .
k e rookwolken uit zijne pijp zag wegblazen, welligt aanleiding kunnen geven, in zijn' perfoon bet ware beeld van den
phlegmatic Dutchman to zoeken ; doch loot hij denzelfden s,
in een' vriendenkring waarnemen, want de klank der bokalen
tot vreugde wekt , dan zal hij 'wveldra ondervinden , dot hij
eerder son eenen Democriet moet denken , wil hij dienzelfden
phlegmaticus onder de overige gasten zoeken . Met alleett
toch op Zeezigt, maar ook op de Dageraad en 13uffen,vlijt,
waar wij de beide volgende dagen bet middagmaal hielden,
heb ik den (leer s . in bet eene oogenblik ernfig, en in bet
onmiddellijk volgende weder ten hoogfle luimig en boercig
ontmoet . -- Ook deze dog leverde voor ons veel genoegea
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op. Na van onze wandeling uitgerust to hebben, plaatiten
wij ons in eene boot, en liecen ons dus naar Zeezigt terug .
roeijen, want wij tegen breakfast . tijd aankwamen . Langza
merhandd vertoonden zich ook de overige gasten ; terwiji bet
huisvolk , ter eere van den bruidegom, de tafel weder met
bloemen eu bouquetten verfierd had.
(Het vervolg en hot hierna .)

DE PIETERSBERG, BIJ MAMSTRICHT .

(Medegedeeld door w.

H. W A R N i I N C B, B Z-)

E r is wel niets eigenaardiger, dan dot een reiziger van zijne

ervaringen, ontmoetingen en gewaarwordingen aan anderen
gaarne lets mededeelt : hij hernieuwt , door die mededeeling ,
de eenmaal gefulaakce genoegens, verhoogt en verdubbelt
alzoo derzelver genot , en fchenkt anderen , voor 't minst ,
bet vermaak, in zijne genietingen to deelen .
Her aantal van reis- en plaatsbefchrijvingen is, federt de
laatscverloopene jaren, bijzonder vermeerderd ;en hoogscmoei.
jelijk is bet alzoo voor den later sangekomenen, lets nieuws
to zeggen of to fchrij veu : dan , offchoon de voorwerpen ter
befchouwing dezelfde blijven, verfchilt doorgaans de wijze,
waarop zij door een ieder, elk naar zijne individualiteit,
worden bezien ; en deze verfcheidenheid van zien en gewaar .
worden , bij de aanfchouwing van dezelfde zaak door onder .
fcheidene perfonen, kan de vrees voor bet eentoonige bij de
mededeeling aanmerkelijk verzwakken, zoo al niet gebeet
doen verdwi_inen .
De berg bij Maastricht maakte dikwerf en bij herhaling
een aanmerkelijk deel uic van de verhalen der reizigers, wel .
k e de tegenwoordige provincie Limburg bezochten, en de
ver(teeningen, in denzelven, van tijd cot tijd, gevonden,
fchonken den Natuurkundigen niet zelden itoffe tot geleerde
onderzoekingen . Ik wil evenmin de eer(ten nafchrijven , als
mij bet oordeel over de •u itfpraken der laatstgenoemden son .
matigen ; maar liever, aangaande then zonderlingen berg, bet
een en ander mededeelen, becwelk fommigen welligc eenige
oogenblikken aangenaam zal kunnen bezig houden, in de vei .
lige vooronderttelling , dot bet plaatfelijke van meergenoem .
den berg den lezeren van dit Tijdfchrifr, uic de bereids voor .
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llanden 2ijnde befchrijvingen,overvloedig gal bekend zijn,en
nizoo hiervan noch meerder , noch verder -gewagende , den
mijn bijzonder oogmerk medebrengc .
ten eeuwige nacht en eerie diepe, plegtige flilte fchijned
nset elkander bet oppergebied gedeeld to hebben over die
ontzaggelijke menigte van onderaardfehe gangen, welke el .
kander, vier uren in de lengte en ruim twee uren in de breed .
te, doorkruifen, en waarvan bet aancal reeds de honderddui .
tend to boven pat 1 Deze flilce en duisternis waren voor mij
echcer niet zoo fchrikwekkende, als mijne gefpannen verbeel_
ding mij dezelve vooraf geteekend had , en ik meende die
verfchijnfel grootendeels aan bet volgende to moeten toefcbrij .
ven : Vooreerst is de luchc, welke men bier inademt, bij uit .
nemendheid frisch , en , blijkens de ervaring der werklieden ,
die, weken achcereen, in dezen berg aan het uitgraven van
fleenen arbeiden, er eten, drinken en flapen, zeer gezond (*)t
geene vochtige, dompige en duffe luchc, welke men gewoon .
lijk in onderaardfche gangen, holen en gewelven aantrefc,
words bier gevonden ; en de droogre van grond en wanders
verbant bet gewone denkbeeld van eene onderaardfehe door,
graving . Ten andere geeft de ligrgele kleur van den berg .
fleen aan bet geheel geen onbehagelijk voorkomen ; cerwijf
de flaande wander, welke bet ligchaam des bergs onderfchragen, door regelmatige uith$kkingen, eenigzins bet voorkomen
hebben van ligtgeel . houten kiscen, van verfchillende groot,
ce, ordelijk opeengeflapeld ; zoodat men zich alzoo vaak vet .
beeldt, in een groot magazijn zicb to bevinden, daar men
bier niets nantreft van hecgeen doorgaans, in andere onder .
aardfche gangen , door vaalheid van kleur en fomberheid
van aanzien, min aangename gewaarwordingen verwekr . Tett
derde treft men in grotten, holen en bergfpleten dikwijls eene
menigte van infekten, hagedisfen, padden en dergelijk zooge .
naanid ongedierte aan ; in den Fietersberg vindc men er gee,
(*) Deze arbeiders, van de wegen geheel onkundig, woe .
den door een' bekwamen gids , die cevens opzigter is over
de uicgravingen, des Maandags in den berg ter .plaatfe ge=
brags, waar het werk hen wachc, en worden des Zacurdags
op gelijke wijze teruggehaald . De bewerkte fleen, gefchikc
tot bet zamenflellen van gebouwen , words zoo wel in deer
geheelen omtrek tot genoemd einde gebruikc, als in cams
ntisfie near Duitschland verzonden .
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to ; de flarg zelve waa gt cr zich niet, en do while dieren,
als vosfen, bunfems en anderen, fbhijnen to vreczen, om
in de cindelooze wegen en gangen to verdolen ; bet gevogel .
te, inzonderheid de uil, nestelt alleen maar aan de Weiulge
in . en uitgangen , en laat bet inwendige deg bergs Aan do vlIjc
en de weecgierigheid der menfchen geheel over . Eindelijk bezoekc men den berg doorgaans in gezelfchap, en altijd bij
fakkellicht (') ; elk voorwerp wekt de aandacht, geeft itof
tot aanmerkingen , vragen en ancwoorden , en door dit leven.
dig gefprek verdwijnt de flilte, welke hier anders, voor den
eenzamen, huiveringwekkende zijo moet .
Zonderling is de verfteende boomflam, adn bet gewelf van
een' der gangen (doorgaans van 24 A 3o voet hodg) vrij en
zigtbaar geworden ; vooral wegens bet zuiver en verfrisfchend
water, hetwelk, in eenen uitgehoolden fleen, al druppelend
nedervalt : Koningen en Vortten hebben daarvan eene teug
gedronken ; en deszelfs koelte en helderheid noodigen ded
reiziger nit bet voorbee ;d van de grooten deraarde to volgen .
De talrijke bezoeken fchonken, de tijden door, bet aan •
wezen aan de dtizende en cienduizende namen, net welke
de wanden en pilaren des bergs zijn befchreven. Zoo nietig
en weinigbeceekenend bet op zichzelve fchijne, bIJ bet be,
zoeken eener plants zijnen naam als bezocker op to teekenep t
too belangrijk is de befebouwing der large reekfen van na'
men , waarmede deze berg voorzien is . Daar men gewoonliJit
nederwaarts graafc, verhoogen zich de gewelven allengskens,
en van affland cot affland naar boven ziet men de fporen ;
door wagenraderen, in vroegere tijden, achtergelaten (t) :
dd r fchreven vroegere bezoekers en vroegere geflachten, flit
(') Zonder fakkellicht en een' bijzouder kundigen -gelek
der is bet allergevaarlijkst den berg to bezoeken : aan Brie
.Kloosterbroeders koscte dit eenmaal0 onder anderen, bet le .
ven, Zij hadden zich wel van licht voorzien ; maar, een'
,geleider misfende, geraakten zij , door bet breken der koord,
waaraan zij zich , 21s leidmiddel, vertrouwd hadden, bet
fpoor bijster, en flierven den ijsfelijken hongerdoodl Met
ontzetting bezag lk de plek, waar men hen had gevonden .
(j) De (teen is in den berg zelven bijzonder zachc : aan de
buitenlucht hlootgefteld, verkrijgt hij eerst zijne vastheid en
bruikbaarheid tot de einden, waarcoe hij,als boven vermeld,
beftemd is .
rh
I1ENGELW, 1826, N:', e,
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vroegere eeuwen, hunne names , en ik zag er met jaartalien
uic de dertiende eeuwl Vrieuden en vijanden, vreemden en
naburen, grooten en geringen, geleerden en ongeletterden,,
levenden en dooden, alien waren eenmaal bier, en fchreven
bier, wie en was zij waren. Ook de balling van St. Helena
fchreef bier eenmaal zijne naamteekening, - eene teekening , welke zoo vaak over bet lot van rijken en volken beflisce ; dan, een Duitsch Offlcier heefc dezelve met zijn zijd .
geweer uitgefchrabd . Een weinig verder en hooger heeft welljgt deze of die oude bewoner dezer gewesten , in chans onleesbaar fehrifc, zijnen nsam achcergelacen . Welk eene iloffe
tpt overdenking en befpiegelingl Eenmaal bekleedde elk,
Wiens naam men bier leest of niet leest, zijne pleats op bet
grooc cooneel der oarde ; eenmaal vervulde elk hunner eene
vooruatne of ondergefchikte rot . Deze werd bekend, be .
rucht, befaamd of beroemd ; gene bleef, in zijnen flillen
kring, vergeten van tijdgenoot en nakomelingfchap, en kan
welligt zijn bandfchrifc in dezen berg alleen getuigen, dog
bij eenmaal beflaan hebbe . Hier herinneren wij ons, met son .
4oening, eenen weldoener, elders, met ontzetting, eenen
geefel des menfchelijken geflachts . Het long verledene
plaatst zich mast bet tegenwoordige ; eeuweu verbinden
zich san eeuwen, geflachten aan geflachten ; en de overcui .
ging, dac bet kroost van later tijdperk do chaos nog levenden
pnder de long reeds ontiapenen tellen zal, doer, als 't ware,
bet verledene, bet tegenwoordige en bet toekomflige in een
punt zamenvloeijen.
Verrasfend en aangenaam sevens zijn ooze gewaarwordin .
gen, wanneer wij den berg verlaten . Reeds heefc de gids ons
bet einde van den onderaardichen togt aangekondigd, en re .
vens de fakkels uicgebluscbc . Nog flaan wij als omringd
door de dikfle duisternis ; maar ginds, v66r ons, zweeft
cene ligce fchemering, gelijk aan bet zachte lichc der mean
in een' belderen zomernacht . Wij gaan intusfcben voor.
waarts ; en nu is bet, als trad de dagbodinne aan de oost .
poorce des hemels ; nu volt bet licht door meer verwijde
openingen naar binnen, en de voile dag fchijnt zoo even
sangebroken . Wij treden eindelijk den laatflen ingang nit, en
hoog float de zon son den wolkeloozen hemel . Verrasfend is
bet geheele cooneel, hetwelk ons omringr . Wij zijn van den
nacht tot den dag overgegaan ; van bet rijk des doods en
der alike cot bet gebied des leveus en der werkzaambeid .,
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Wij bevinden ons nan de afhelling des bergs , in de nabijheid
der overblijffelen van een otid , vervallen klooster, en eene
gewone I4ndherberg biedt ons eerie we4kome rust, under bet
genoc van eenige aangenathe ververfehingen,
Heerligk eh wijduitgeftrekt is bier bet uitzIgt : achter ons
de groote Pieter3berg ; op deszelfs oppervlakte met akker
aan akker prijk,nde ; linkshf de fled MaaWricht en derzelver
bescingwtrken ; beneden, v&6r one, de kronkeiende .M4atfraem, zijneu antigen loop door de fbhoonfle landouwefh
vervolgende : bet uitsigt aaa de overzijde der ri*ier vertottni
een langzaatn rijtend amphitheater ; weiden en beemdCn j Veli
den en akkers, bosfbhen en Bergen, slits Rant dear vt4dr Ong
in bet bekoorlijkst vergezigt .
Dan, bet aanfdhouWen van at dit MOW* Met do Vetftd
herinnering nice y tot den doorwandelden berg tertig to kee,
ren. Wij herhalen elkander de gemaakte opmerkingen en dd
aiedegedeelde bijzonderheden nangaande de betochte pleat,
fen (') ; bet genoegen, dal wij in die onderaardfche gangert
genoten, em toch de b}idfehap bij de eerfte fchredd In bet
vrolijke daglicht . Elk' --- onwillekeurig denken wij dadrbij
aan den vaak, donkeren gang, •door, dit seven, en bet onbene .
veld licht, dat, in den morgen der onfterfelijkheid, Vrolifli
$al aaniichten .
September, 025 .
(*) Eene fraaije Echo behoort hieronder intonderheid ge,
teld to worden . Zij baauwt zeer duidelijk de twee laatttd
lettergrepen der woorden na, en maakt, in dit duister, oft .
deraardsch verblijf, eenen bijzonderen lndtuk, Wat wonders
dat onbefchaafde bergbewoners, In de vroegfle tijden ; dft .
bekend met de eigenichappen des geluids , door ttilke vetfkhijnf,ls , op bet denkbeeld van Eerggeesten gekomen t1jn?

DE HONING

VAN TONGATABOE, OF D$ SCHRJJFI{UNST+

(Eene ware Gebeurtenis.)
Een i ong Engelsehman, met name W I L L t A M M A R t it z a,
die met de Port . au - Prince, een kaper ; ten fare 18o7 in
zee fMk, was, nadat bet tneerendeel der manfchap door de
bewoners dee Tofgee- of Vriend/"ehaps-eilanden was afgeo
B !7
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msakt, ale gevangene, met nog eenige matrozen, op een
derzelven , Tongataboe genaamd , en op 202° 13' 3" Oosterlengte en 2i° II l Zuiderbreedte gelegen, verbleven . Naar.
then hem bet verblijf onder de wilde eilanders zeer verdroot ,
en hij naar -zijn vaderland fmachtte, febreef bij eenen brief
in de .Engelfche taal, (waartoe hij van een' inboorling een
van bet (chip medegenomen fink papiers had gekregen) wiens
adres aan iederenEngelschman gerigt, .en in welken zijn treurige toefland en die zijner fuedgezellett vermeid was . Hij
vertrouwde den brief aan eenOpperhoofd van bet eiland Ma .
fanga , betwelk bet meest door Europefche fehepen werd
aangedaan, met bede Van denzelven aan den Kapitein van bet
eerste fchip, dat bet eiland mogt aandoen, to behandigen .
Dit werd den Koning van Tongataboe, F i N o w geheeten , die
veel werks van MA R I NE R maakte, aangebragt, met bijvoe .
ging, dat dit fluk papiers moest dienen, om aan Ear©pefche
fchepen bet noodlot van de Port-au-Prince bekend to ma .
ken, en derzelver wraak wegens bet vermoorden der Engelfchen in to roepen . Van dit alles begreep de Koning volftrekt
niets ; maar hij vond middel, om des brief magtig to wor .
den . Denzelven in banden hebbende, bekeek hij then ven
alle kanten ; maar, zicb volllrekt geen denkbeeld kunnende
maken van bet gebruik van zulk een ding, gaf hij den brief
nan een' der Engeljchen, die in de nabijheid zich bevonden,
(M A It I N E R zelf afwezig zijnde) en bevat dezen, hem to
zeggen, wat dat ding beduidde . De Engelschman nam den
brief, en, terwijl hij een gedeelte woord voor woord in de
Tonga-fpraak overbragt, was hij gevat genoeg, om bet nadeelige van den inhoud to verzwijgen, en zeide , dat den En.
gelfchen Scheepsknpiteins daarbij alleen verzoebt werd, Koning F I N O W om den vrijdom van M A R I N E R en zijne me.
degezellen to bidden, hoezeer zij , wel is waar, door hem ea
de inwoners met ongemeene hepschheid bejegend werden, dan
toch aan de terugkeering naar hun vaderland, wanneer zulks
flecbts mogelijk was , boven alles de voorkeur gaven . Deze
vergoelij kit1g van den inhoud verzoende F I N o w met den
brief, en hij verklaarde, bet zeer natuurlijk to vinden, dat
deze arme fchepelingen verlangden, hun vaderland en hunne
vrienden weder to zien. Dan, de- mogelijkheid eener dusdanige snededeeling van gedaehten door brieven bleef Zijner Majesteit een onoplosbaar raadfel. Andermaal nam hij den brief
in de hand, en tuurde op deuzelven met gretige blikken ;
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maar - deze zelde hem niets I Voor eene poos peinsde hij,
in diep ftilzwljgen ; maar - bet gaf hem niet bet mintte
licht ! Eindelijk liet hij M A R I N E R tot zich komen, en be .
vat hem, iets to Cchrijven . M A RI N E R vroeg, wat hij Cchrijvell zou . ,, Schrijf mij !" antwoordde F I N O W. M A It I N E R
fchreef daarop terltond deszelfs naam , naar de Engelfche nit .
fpraak , ,, F E E N o w," denzeiven overluid uitfprekende . F I .
rv o w deed thans eenen anderen Engelschman halen, van dit
gefprek nog onbewust, en , terwiji hij M A R I N E R beval ,
zich om to draaijen en naar elders been to zien, ilelde bij
den binnenkomenden bet papier ter hand , en vroeg hem ,
wat daarop ftond . Op bet woord , F I N 0 W" ontrukte hij
hem driftig bet papier, ftaarde bet met de uiterfle verbazing
nail, draaide bet om en weder om , en gaapte elke letter
aau . Eindelijk riep hij nit : n Dat gelijkt noch op mij ,
„ noch op eenig ander mensch ! Waar zijn mijne oogen?
„ Waar is mijn hoofd ? Waar zijn mijne beenen? Hoe is bet
„ u mogelijk, to weten, dat ik bet ben?" Vervolgens, zich
den tijd nict gunnende, om daarmede verder zijn houfd re
breken, beval hij met ongeduld aan M A R I N E R, andere' din .
gen to fchrijven, hem drie h vier uren bezig houdende met
bet opteekenen van de namen eener menigte perfonen, plaatfen en zaken, en dit telkens eenen anderen gevende, om bet
overluid to lezen. Deze tijdkorting verfchafte aan F I N 0 W
en alle de mannelijke en vrouwelijke perfonen van zijn ge .
voig een oneindig vermaak ; to meer, daar de honing, op
eene fchalkfche wijze , nu en dan aan M A R I N E R eene kleine liefdes - anekdote inluisterde, welke door dezen gemoedelijk opgefchreven en door anderen met luider ftemme voorge .
lezen werd , zoodat nu deze , dan gene der Hofdames niet
weingotlednvrlegnfod,thoren,dathredip
ite geheimen op bet papier ftondev ; doch er bleef beftendig
eene goede luim heerfchen, daar verbazing en nieuwsgierig .
held de denige aandoeningen waren, die bier alien vermees .
terd hadden . Het ging boven elks bevattingsvermogen , hoe
zijn naam en de omflandigheden zijns levens, langs een zoo
geheimzinnig kanaal , in bet eigenfte oogenblik op een papier
gebragt en ann anderen konden medegedeeld worden 1Omtrent boeken en papieren , trouwens, had F i r0 O W reeds
lang zijne Itellige meening, dat al dat twig tooverij was,
opgevat en verklaard. Nu eerst was hij met de kracht der
figures, welke de boekeu bevatteden, nader bend gewor .
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den, en vond zich daardoor in zijn vroeger gevoelen volkomen bevestigd. Vruchteloos poogde MARINER hem de
zaak op to helderen. Hij zelf was toen in de ?onga fpraa'k
nog to weinig ervaren, om zich over zulk On onderwetp
verilaanbaar uit to drukken ; terwijl bet inderdaad uiterst
moejjeljjk was, am aan een yolk, welks verbinding van
denkbeelden en van kindsbeen of Ingezogene begr'ppen van
de Eurapefche zoo zeer verfchillen, welks fpraak l'chier a1leen de meest gewone dingen des levees konde uitdrukken,
d¢ zatnenflelling der grondtoonen en der willekewrige teekens,
deselven aanduidende, begrijpelijk to maken . F i ri a w meendC
eyenwel eindelijk eenig inzigt in de Wk te'hebbcn verkregen,
en zeide tot de sanwezigen, dot bet hear Met onmotgefijk
voorkwam, du men voor zekere dingen, die zoo wel door
den fchrijver als door den Iezex gezien werden, zekere tee .
ken# konde hebben aangenomen ; dach M A It I N E it hernatn
teritand, dot hij ook alle andere dingen, welke hij nooit gezien had , konde fchrijven . F t N o w beval beta nu , a u C V is
n H u Ii, den vorigen boning van Tonga, wiens em pals bren .
gen long vc r M A R I N E K's komsc was voorgevallen, ter
neder to fchrijven . M A R I N E R deed zuiks , en een ande;
Ins her. Thans klam de verbaasdheid van F i N o w 'nog veel
lwoger, en hij verklaarde, dat dit de allerverwonderlljkfie
gaak was, welke hem in zUn leven was voorgekomen . Hij
gebaod M A R I N E R, den Levelhebber T A It Z Y ter leer to
fchrijven , (die aan Un oog blind was , on dien m A R I N E I(
gn zijne togrgenoateu nimmergezien hadden .) Toen nu„T A RK Y" gelezen werd , vroeg F i N O W , of his blind of ziende
ways . Dir mogt nu wel, de Schrijfkunst op cene al to aware
proef ftellen, heeten ! MARINER bekende, dat hij nie-t
flan bet teeken konde daarftellen, hetwelk dien perfoon verbeeldde . F I N o w beval nu to fchrijven : „ T A RIt Y, blind
asp, ;ijn linkeroog ." Dir werd gefchreven en gelezen . Tot
nog grootere verbazing zeid -e u A R I rI E R tharis tot F I N ow,
dot men , door ditzetfde middel , boodfchappen en narigten
Poor verafgelegene wereldoorden sfvoardigde, en dat, wart,
uQgr zulke papieref zamengevouwen en toegefioten waren,
de overbrenger Van de daarin vervatte aengelegetlheden god
.
hQQI onkundig was ; ja dot men , op fooitgelijke wijze, nit
getlreide gefchiedenisfen van ganfche volken tot latere tijden
(eeuwen) konde overbxengen, zonder dot die door het be .
naren iera van hire frischheid verliezen, (weNce -uitdrukking
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o w, in zijne zonderlinge aanduldingen , ,gebezigd had.) De
Koning verklaarde, dat hij deze uirvinding allervoortreffelijkst
vond ; maar dat dezelve evenwel voor de Tonga - eilanden
volttrekt Diet deugde, naardien er, van bet oogenblik der invoering af, niet dan oproer en zamenzwering zoude heerfchen ,
en hij zelf veelligt geene twee maanden zijn leven meer zeker zoude zijn . Gaarne, intusfchen, wilde hij voor zich
deze kunst leeren. - Na een verblijf van vier jaren onder
deze eilanders , gelukte bet B1 A R I N E R ten laatite , op een
Engelsch (chip ce ontkomen, hoezeer de Boning hem alle
mogelijke hinderpalen in den weg fleld~. Toen hij eens met
drie ongewapende eilanders zich aan bet ftrand beyond, otrtdekte hij in de verte een Engelsch (chip ; maar, in weerwil
van alle aanbiedingen, weigerden deze hem derwaarcs over
to brengen, zoodac hij eindelijk genoodzaakt was, een van
hen ter nedr ce flaan ; waarna hij de beide anderen, hierdoor
verfchrikc, onder bedreigingen dwong, hem in eene kaan aan
boord van bet fehip over to voeren . Zijn doel bereikt hebbende , zond hij hen cerug , nadat de Scheepskapitein hun een
gefchenk had gedaan .
r;: r h

UITBOEZENIING B1J DEN VAL VAN 1HISBOLUNGHI .

Moet eindlijk Griekenland bezwijken,
Na zoo veel itrijd, na zoo veel cooed ;
De kruisvaan van zijn vesten ftrijken,
En Mecca's slander wear zien fpieglen in zijn bloed?
Ziukt dan die glans wedr in bet duister,
Die reeds, met rijkgeitraalden luister,
Ons oog en hart verrukte, ons koesterde in de hoop,
Dat, trots bet wodu der kannibalen,
De Christenheid zou zegepralen,
De grenzen fluiteu van Euroop t
Dat Griekenland bet hoofd zou beuren
Uit zijn verachte favernij ,
Zich nit de boeijen los zou fcheuren,
Eu pralen , als weleer , in 's werelds volkenrij ;
Dot wear befchaving, daar herboren,
Wit was verbannen en verloren

04

VITBOELEM1NG

Van kunst en wetenfchap zou zaamlen op zijn' grand,
En fpreiden van de belle glanfen,
Die fchittren longs haar tempeltranfen,
Weer flralen over ' t wereldrood ?
Helaas 1 dal uitzigt is verdwenen ,
Die hoop is in bet niet vergaan !
De blijde dag heeft uitgefchenen ;
Ecp zwarte nacht damps op , en fchiet met fnelheid eau !
'k Zie bij de ontelbre Christenbeulen
gich Christnen fcharen, zamenheulen,
En fchragen'c wreed geboefte in 't moordend krijgsgewelch
Dkruisvaan zwicht, de muren valleq,
En ogder Misfolunghi's wallen
List huuuc laattte kracht geveld,
Wat fleet ge, o Crieken! met verfangen
Uw blikken near Europa been,
Om van uw broeders hulp to ontvangen ?
Daar fluic can booze geest bet oor voor uw geweens
De flaatkunst kende noon ontferming ;
Zij fchenkt verdrpkten Been befcherming ;
weet van broedermin nocb Christelijk geloof ;
Zoo 't hewelvuur flechts haar Diet dore,
Dat vrij de blikfem 't al vertere,
Zjj blijft voor ieder lijden doaf.
Zoo is 't dan ijdel , al dat flrijden ,
Dot jaren reeds uw' grond verwoest ,
En elndeloos dal gruwzaam 1ljden ,
Dot gij , o Griekenland 1 zoo lung verduren moest !
Gij kweekt vergeefs Leonidasfen,
Om eens de fchandvlek of to wasfchen ,
Eii offert vruc1 teloos uw fchatten en uw bloed,
En zult uw' eedlen kampflrijd enden
Met nieuwe ketens om uw lenden
,En zwaarder kluisters nail uw' voet.
,a, edel was hij en regtvaardig,
Uw thud oor God en vaderland ;
Gij bleeft bet voorgeflacht nog waardig,
En bieldt, in 't knellendst wee, nog onbezweken fland ;
Niets ken my' cooed, uw deugd verwrikkeu,
Geen valfche fchijn a loos verflrikken ;
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C1j zwoerc , en hieldc uw' eed , verkocht uw leven duur ;
En moesten honderden dear vallen,
Gij ruktet zoo veel duizendtallen
Met u ter nedr in 't flervensuur .
Zoo ziet de woudvorst zich befpringen
Door tljgers, dorftend near zijn blood ;
Zij fiddren, dear zij hem omringen,
En beven, op zijn' blik, voor hunnen euvelmoed ;
Zij ilorten, door hun cal flechts moedig,
Zich op hem near ; hij wreekt zieli bloedig,
Vermorzelt, wat bij grijpt, flaat onbezweken pal ;
En, doer hunne overmagc hem bukken,
Nog flervend fcheurt hij hen aan flukken,
En blijft nog vreeslijk in zijn' val .
Ja, eedle Griekenl g1j zult vallen ;
't Schijnt in Gods hoogen raad beflist,
Dat onder uw gefloopte wallen
De lantfle trek van 't heerlljksc Volk worde ultgewischt l
'k Zie woeste horden van barbaren,
Op 't graf van uwe martelaren,
1%iet honend juichgefchal verlchoppen bun gebeent',
Verdelgen, wat nog is in leven,
Verbrijzteu , wat, in stand gebleven .
Nog room aan Griekenland verleent.
Ja, fheeft, zoo ge u niec kunt bevrijdenl
Die keus is uwer afkomst waard ;
flier toeft u flechts verdubbeld lijden ;
Veracht den dood ! - gij kent cen !even na doze Bard' .
Smeekc geen gena ; laat u verdelgen ;
Leac de aarde al 't Griekfche blood verzwelgen ;
En 't puin der fleden, opgerezen cot een' hoop,
Za1 dan, met uw verwoeste velden,
Aan 't nakroost nog uw grootheid melded,
En de eeuwge fchande van Euroop!
Ja, wat in 't pier moog' nederzinken,
Uw neam, o Griekenland ! blijft ilaan,
En wijst, in 't onverdoofbaar blinken,
Als noordflar, ons deli weg der heldengrootheid aan ;
Gefchiednis zat uw' blister Haven ;
En 't nagellaclit , dat , up uw graven
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Vol eerbied nedrgeknield, nog op uw deugdeu ftaarc,
Wischc ei;ndlijk zich een' traan uit de oogen,
En zegt, om uwen va! bewogen :
• Zij waren beter . uitkomst waard ."
Z

V. D.

P.

TER OPWEKKING VAN ALOEMEENE DEELNEMING TEN BEHOEVE
DER GIUEKEN .

Hoe ! Griekenland vergaat, en, Christnen, gij , gij zult
Dit werkloos aanzien? . . . Kwijt, o kwijt u vau uw fchuld!
Ontwaakt , en doet den Griek uw hartelof verkonden
tielaas I war !runt gij meer? Uw handen zijn gebonden
Een helfche Staatkunsr, die, her Christendom tot fchand', . . . .
Maar-Toekomst, Christendom en Griek ftaan in Gods band!
Hoe klein de gift ook zij, die gij den Griek kunt geven,
o, Houdt heat niet terug! zij reds ligt ddnen 't leven .
Gij fchenkt een brood aan hem, die voorde Vrijheid .ftrijdc ;
Een windfel voor de wond van hem , die voor haar lijdt ;
Een' dolk tot ftraf van hen , die 't edelst Volk verdrukken ,
Dat , groot in heldenmoed, nog grooter is in 't bukken 1
Naar her Fransck .
DICHTKUNST EN REGTSGELEERDHEID .

V riend I gij zegt met zeer veel fchijn
„ Neen 1 bet kan Been waarheid zijn ,
• Dat een Dichter Themis eert,
• En hear ftrenge wetten leert .
„ Phebus vlijt geen' lauwerkrans
• Om 't zwaarwigtig hoofd des mans,
• Dat geprangd wordt door den hoed,
„ Die den Doctor fieren moet .
• Wie, gemanteld eat gebefc,
• Op de Rot zijn . item verheft,
• Zingt daar andre liedjes op,
• Dan men kweelt op Pindus top.'
j'a ! de taal der Poezij ,
Vol van kracht en melodij ,
Is in andren Loon gezet ,
Dan de pr.ozataal der Wet .

ij.
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Leerboek van Justinisan
Zwijgt van 't kwijnend licht der maati,
Nimmer fpreekt Napoleon
Van den glans der uchteudzon.
Voor de beek, die lieflijk ruischt ;
Voor den lentewind , die fuist
Door bet fchomlend lindenloof ,
Schijnt bet Staatsblad eeuwig doof ;
En 't oud-vaderlandfche Regt
Heeft mij nooit een woord gezegd,
Hoe men paart, in 't minnelied,
P oosjes met vergeet - mij - met .
$t

Maar, mijn vriend! geloof mij toch ;
't Spel des levees is bedrog,
En een dicnterlijke geest
Dient den Pleitbezorger 't meest .
Immers : neemt een Advoeaat
Goene vindingskracht to bast ;
Iloe Loch maakt hij 't zwarte wit,
En bet witte zwart als git,
Als hij voor de 4sfi/es fpreekc ,
En zoo fchoon pro Deo preekt?
Zonder geest en vindingskracht
Words geen pleitrede uitgebragt,
Die ter Rolle roem behaalt,
En zich heerlijk ziet betaald .
Elke zaak is als de mean,
Ziet zij de aarde vriendlijk aan,
Donker is ze son de andre zij'
Maar onttrekt ze aan u en mij
Haar vertroostend aangezigt ;
Vrolijk daalt bet zonnelicht
Toch, met onbezoedelde eer .
Op haar ander halfrond veer .
Pleitbezorgers ! houdr dan mood,
Is de zaak fiechts zeedlijk goed,
Spoedig viudt ge eon lichte zij' ,
En gij lack en juicht met mij .
Want (geloaft nlij op mijn woord1)
Als u 't gout rillcen hekoort,
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Dlkwijls krljgt g!,j dan parttj ,
Die , min handelbaar dan gij ,
Op wat boeg gij 't wends en keert,
Over 't regc niet tranfigeert.
Neen 1 wat zeg ik ? Geen parcij ,
Maar een' regcer,, groot en vrij,
Door geen' fchijngrond ooic verward,
En die vonnisc in uw hart,
Naar eene onbefcbreven wet,
Die de Godheid, op 'c gebed
Der bedrogen Eenvoud, gaf,
Tot der huichelaren ftraf.
'k Weet, dat hij geen fchatten wiut,
Die zijn loopbaan eerst begint .
Vrienden ! buiten zijne fchuld ,
Is ziju kelder fchaars gevuld
Met een' voorraad goeden wijn : DlArom moot hij Dichter zijn.
Mist hif geurig druivenfap,
O! hlj volt den ledges nap,
Lagchend, nit de milde bron
BU den fleilen Helikon.
Nu getroffen en geroerd ,
En ten bemel opgevoerd .
Ademt hij in reiner lucht ;
En, na zulk een Route vlugt,
Straits ult hoogee kring gedaald,
Maar inwendig nog bettraald
Van een' bovenaardfchen gloed,
Treedc hij , met verjongden moed,
Wedr 't gewoel der wereld in .
ja I bezield door menfchenmin,
Valc de zwaarfte taak hem ligt
In zijn' nooit voldaucu pligt.
t1'liddelburg, 1826,

* . F. $ I F F L
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(Uic eene Mlntoire fur la snort de J O A
Naples, par le GLSndral F R A N C E S

M

CHIN

I, Rol de

C H E T T L)

U R A T verliet 4jaccio op den s8 Sept . i8ig. Ze9
vaarcuigen , buiten that om zee to bouwen , maakten zijnj
vlooc nit, bevattende 25o man . Dezelve werden verfcheidene malen door windvlagen vaneengefcheiden, en toen do
Vorst den 8 Oct . to Pizzo laudde , had hij pier meet dan 23
militairen en 3 bedienden bij zich . T R E N T A C A PI L L I,
Kapitein der Gendarmerie, verraadde hem , en men geleidde,
of liever men fleepte ons naar de gevangenis . Wij werden in
een kerkerhol geworpen . Op den 13 Oct . decide Kapitein
S T R A T T I aan M U R A T eene order mede van den Koning
der beide Sicilien , om hem voor eene Militaire Commisfie
to voeren . ,, Mijnheer de Kapitein," antwoordde de Vorst,
,, zeg aan den Prefident, dat ik weiger voor zijne Regtbank
ce verfchijnen . Mannen als ik hebben geene rekenfc'hap van
hunne daden to geven, dan aan God . Dat zij uitfpraak doenn
lit heb niets meer ce antwoorden ." Tot den Rapporteur der
Commisfie, die hem kwam ondervragen, zeide hij : ,, III ben
j o A C 111 M N A FO L E O N, Koning der beide Sicilien . Vera
trek, bhijnheer 1" De Militaire Commisfie vergaderde, en,
terwijl zij hem vonnisde, praacce M U R AT, die den Kapitein
had verboden een enkel woord ce zijner gnnfl :e to fprekerr,
zeer bedaard met de vier Officieren, aan wier bewaring men
hem had toevercrouwd . De laatfle oogenblikken zijns levens
waren die van een' Held . De aannadering des doods, die her
meerendeel der menfchen doer verflommen, verdubbelde zijne vastheid van geest . De Vorsc voer voort zich to on .
derhouden met de Offcieren , die hem bewaakien , toen do
dear des vertreks werd geopend , en de Rapporteur hem zijn
doodvonnis kwam nankondigen, welks volvoering birrnen een
half uur fond to gebeuren . M U R AT hoorde hem met de
groocfle koelbloedigheid aan, fchreef een' treffenden brief non
de Koningin CA R 0 L I N A, (need eenige zijner haarlokken
af, en , dezelve in den brief gevouwen hebbende, gaf hif
dien, onverzegeld , aan Kapitein S T A R AGE , hem verzoe .
kende, denzelven getrouwelijk aan zijne familie to doen geworden , met bet cachet van zijn horloge, dat men, na zijner dood, in zijue regterhand zoud- virrden . (Het was eene
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kornalijn, met de beeldtenis zijner echcgenoote) ~, Toet
niet longer," zeide hij vervolgens tot den Luitenant Rapporteur ; ,, ik ben gereed den dood to ondergaau ." De Vorst
weed buiten zijne kamer geleid ; dot wil zeggen, hij had ol .
leen derzelver deur ult to treden, voor welke eene afdeeling
van twaalf foldaten hem wachcte . Met eeu' fermen flap trad
hij voor ben, en fprak met eene vaste item : ,, Soldaten I
doet mij niet lijden : de gefleldheid der plans zelve dwingt u,
bet uiteinde uwer geweren tegen mijne jorst ce plaatfen .
En, hun zijn hart wijzende, vestigde hij de oogen op bet
cachet , dot hij in de regterhand hield , en oncving aldus ,
ten vier ure in den uamiddag 0 in bet fort Yon Pizzo, bet
moordend lood .

GARRIEIS'S OPITZETTENDE
FENS

G

VOORSTELLING

VAN DEN

DOOV

DWINGELANDS.

A R R I C n gal zijnen tijdgenooten een denkbeeld van datgene, wat, aan bet wonderbare grenzende , van de mimiek
en plastiek der Ouden flaat vermeld. De fciirijver der Lettres
fur les Ballets, die den grooten kunflenaar veelmalen ce Londen zag, geeft, onder anderen, hiervan bet volgend voorbeeld : ,, Wanneer G A R It I C It in bet treurfpel de rol eons
dwingelands fpeelde, die, voor de grootce zijner ondeugden
en gruweldaden cerugbevende en door gewetensangflen gefol .
terd , den geeft geeft , was inzonderheid dit laatfle bedtijf
I iij fchilderde alle bewegingen van bet
een meesterfluk .
Inonfler met de ijsfelij'kfle kleuren . Trapswijs bezweek de
titan voor de inwendige flemme der zegepralende menschheid,
7ijue misdaden verfoeijende ., werd zijn zwaar beklemd ge .
moed zijn veroordeelende regcer . De dood prenttie gieh met
bleeke verwen fluiptrekkend in elke gezigtfpier, Zijn rollend oog verduisterde meet en meet e. zijne fpraak werd mat
en dof ; zijne gebaren verkondigden bet naderend oogenblik
der vernietiging ; zijne beeenen wankelden, en tuimelend waggelde bij van dezen naar genen kant ; ijsfelijke beeiden deden
hem van tijd tot cijd opfchrikken, en, wedr nieuwe beeldep,
waarin zich wrok, berouw en angst vermengden, maalden
zich , met alle de kleuren der vertwijfeling , tot in elkep vingertop af. Als een leeuw kampte hij tegen den naderenden
dood . De natuur herneemt nag eenmaal al hare ktacht ; hij
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wentelc zich , onder kramptrekkingen, op den grand, en
krahc met uicgetlrekte viugeren in de aarde, alsof hij . zelf
zich een graf wilde graven . De dood genaakt ; zijn ganfehe
wezen , zoo ftraks nog in alle zenuwen aangegrepen en ge.
fpanneaa, verfapt in :een ormavolgbaar wegfterven ; en deze
laatate penfeeltrek van het oncsetcend voltooide beeld des
ftervenden, dit uitblazen zijner ziel, verzeld van een' hart .
verfcheurenden kreet vin doodsangsc en bet fluiptrekken van
alle de leden zijns ligchaams, is bet ftoutfle meesteritnk van
dit huiveringwekkend tafereel ."
DE

I n Kongarlje

MJJNWERKER EN

HET

B1 SJE .

(Eene echte dnekdote.)

had onlangs de navolgende gebeurtenis plaats
Bij het openen eener gemeenfehap tusfchen twee mijnen
ontdekte men bet wdl bewaard gebleven lijk eens mijnwer .
kers , naar oogenfchijn 2o jaren oud , en wiens borst aan .
duld .ie, dat hij bet flagtoffer was geweest van een dier on_
gelukken, maar al to veelvuldig bij onderaardfcbe uitbarflin .
gen . Hec ligchaam had niets verloren van deszelfs lenig . en
huigzaamheid . Men fchreef zulks toe aan de werking van
bet vicrioolaardig mijnwater . Aan de lucht blootgetleld zijn .
de, werd bet lijk flijf ; maar bet gelaat en deszelfs trekken
ordergingen geese verandering . Niemand herkende bet lijk ;
dezulken , wien rog eene flaauwe herinnering van bet onge .
vat , 't welk hetzelve in de ingewanden der aarde begroef,
was bijgebleven, meenien, dat meer dan eene halve eeuw
over hetzelve was voorbijgegaan . Geene verdere nafporin .
gen werden alzoo in bet werk geileld, en men maakce toebe_
reidfels, am bet ligchaam op de gewone wijze to begraven,
wanneer, op bet geruchc der zake, eene oude , afgeleefde
vrouw , welke, met behulp van krukken, de legeritede ,
waaraan de zwakheden des ouderdoms haar finds verfcheidene
jaren gekluisterd hielden, was onckropen, bet kerkhof na .
derde . In weerwil der diepe rimpels, drukte haar gelaat nog
zoo flerk de gemoedabewegingen uit van vreugde en fmart
en angitige verwachting, welke haar bezielden , dat zilj bet
voorkomen had van iemand , door eene ingeving gedreven ,
en wiens geestverhefng iets wonderdadigs had . Deze vrouw
vestigde hare blikken onafgebrolkeu op bet zielloos ligchaam,
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(reek bet lange hoofdhaar, dot een gedeelte des Voorhoofds
bedekte, weg, florae eenen vloed van tranen, borst los in
laid en hartverfcheurend weeklagen, en verklaarde eindelijk ,
dat zij bet ligchaam herkende eens jongelings, wiens liefde
de hare had geevenaard, en met wien zi .j, nu ongeveer zestig jaren geleden,op bet punt geftaan bad van door den echt
verbonden to wordeu . Toen zij eenigzins bekomen en bedaard was, dankte zij den Hemel, die haar vergund had, bet
voorwerp barer eerfte en laiEtfte liefde nog eenmaal to aan .
fchouwen, uitroepende : » Nu flerf ik vergenoegd l" Inderdaad, de ontvangen fchok had de geringe levenskracht, welke haar restce, uitgepuc . Vergeefs wilden de dorpelingen haar
huiswaarts brengen : hare ziel , nn niets meer ce wenfeben
3lebbende in dit leven, had de zwakke banden verbroken,
welke haar nog aan de aarde hechtten ; en dic belangrijk
-poor, door bet ongeluk zoo wreed gefcheiden, rust thans in
hetzelfde graf.

RAPPORT FENS DEURWAARDERS,

Len deurwaarder moest een' kwaden betaler nitwinnen. B J
Let volvoeren van dezen last geraakte de debiteur in zulk
eene woede , dat hij den denrwaarder niet alleen met fcheld •
woorden overlaadde , mast zelfs met geweld ten huize nit•
dreef: De mishandelde ftelde daarvan dic rapport : „ op
„ den g Junij begaf ik mij , ten gevolge eens mandaats van
„ 3 ejusd., naar den Heer N . . ., om herzelve ten uitvoer
„ to leggen . Moor hij greep mij aan, en wierp mij met
„ geweld ter deure uit, mij f'cheldende voor een' fehurk,
meufckenviller ; we!k
• fpitsboef, nietswaardig galgenaas , en
to alien tijde onder cede
alles
ik
bereid
en
genegen
ben
,
to bevestigen, dat bet de zuivere waarheid is .'`

•

FIJNE ONDERSC}I$IDING VAN EEN' DOOFSTOMME .

Bij

een openbaar a xamen in bet Doofflonrmen - Inflitnnt re
Parijs, vroeg men een' derzelven haar her onderfcheid tus .
fchen Poezij en Schilderkunst . Her antwootd was : , De
Poezij is de fprekende Schilderknnst ; de Schilderkunst de
flomme Poezij :

MENGELWEEK .
RED

EVOERING,
OVEIt

HET ONTZIEN VAN DEN GOEDEN NAAM
DE*- WAASTEI?a,

Door
Mt .

A . SIEWERTSZ VAN REESEMAI4
4dvocaat to Rotterdam
. (*)

l,r is wel niemand in de burgerlijke maatfhhappjj, of
hij bezit eenige uiterlijke goederen , en de wetten befchermen hem tegen detzelver ontvreemdiltg . De fcham'ele kleeding des bedelaars zelfs is van die befcherming
niet verii:okctt . Zoo het mogelijk ware, dat eene begeerige hand zich naar dezelve uitftrekte, de arm der Geregtigheid zou zich even zeer tegen haar vvrheffen, als
tegen desk beroover der Vorllelijke fchatkamer . Gelukkig
echter is de Staat to noemen, waar de pogingen der ongeoorloofde hebzucht inderdaad zeldzaam z1jn, in vergelijking van de zigtbare goederen I welke haar kun ien
verlokken . Gelukkig bet land, waar liefde tot de deugd
en eerbied voor Gods geboden zich paren aan de vrees
voor eerie wakende Overheid, om de eigendommen to
bewaren tegen alle aanranding,; en hen to omringen met
eene veiligheid, welke de zorgende arbeidzaamheid bekroont met een duurzaam genot van hate vruchten . Zulk
een land is het onze, M : 11! Wij molten er nog op roe
men ; wij moeten bet met dankbaarheid erkennen . In vergelijking met andere Staten , is ons land eene verz.amel
(*) Uitgefproken op den i Februdrij I&26 b}j bet Roller.
: Tot Nat Pan 't Alge .

damsci Departement der Maatfehappij
mean .
M INGELW . 1826. NO . 9o
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plaats van ontelbare fchatten, welke, zelfs meer dan eld'lrrs, met vertrouwen worden blootgefleld, en, in vergeiijking met andere Staten , zijn echter de voorbeelden
van berooving bij ons ten uiterfte zeldzaam . Wie bier
moge klagen over bet ongearaft blijven van eenige dier
zeldzame gevallen, hij roeme to meer in hunne zeldzaamheid ; maar wie deze mogt betwijfelen, fla bet oog niet
blootelljk op Spanje en Italie, maar ook op Frankrjk
en Engeland, - en bet zij hem goed, in Nederlaz d
to leven !
Maar er is niemand in de burgerlijke maatfchappij , of
hij bezit ook een onzigtbaar goed, kostelijk in waarde
boven al het uiterlijke, en zelfs to kostbaarder,.naarmate
hij minder zigtbare goederen heeft . Het is een fchat ,
lien hij flechts door eigene fchulri moest kunnen verlie •
zen . Het is zijn goede naam ; bet is, waar hij then reeds
zelf verheven heeft, zijne eer . Niet de ingebeelde waan
van den hoogmoedigen, maar bet geboorteregt van iederen mensch, en de bezitting der waarachtige verdienfte .
Ook dit onzigtbaar goed is vaak ter prooije aan aanranding en ontrooving. Men ziet er niet de hand naar uitfteken ; deze kan bet onzigtbare niet •raken ; maar de menfchelijke tong en hare duizende zigtbare tolken , welke al .
Teen waarheid en verlichting moesten verfpreiden , befmetten bet met eenen verpestenden walm , en vernietigen bet
fours, den bezitter meestal verarmende, zonder zichzelven to verrijken door deze daarom des to fnoodere berooving . De burgerlijke Geregtigheid acht zich meestal on .
bevoegd, om die eerrooving to beftrijden, en zekerlijk
dan , wanneer alleen de zedelijke waarde des menfchen ,
wanneer zijne hooglte waarde is aangerand . Dit ligt in
den aard van hare pligten . Zij mag zich niet met bet
zedelijke, van hoe hooge waarde ook, bemoeijen . ryIaar
weak gedeelte van onze goederen . heeft dan meer aanfpraak
op de beveiliging der zedeliikheid, dan dat , hetwelk at.
ken aan hare befeherming, met uitfuiting van alle andere, is o.vergelaten ? .- En nu vrage ik bet u , M. H . t
is ook de goede naam , is ook de cer onzes naasten, bij
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bits, in vergelijking mtt andere ldijken, zoo veel meer
in veiligheid , dan de uiterlljke goederen bet zijft ? Kunnen
wij ook van deze zijde onzen Staat even gelukkig prijzen ?
Is to dozen aanzien , vooral voor de lagere flanden, en
voor hen , welke op deze door leer en voorbeeld werken . alle herlnnering onnoodig? - Ik vermoede dit zoo
weinig , dat ik integerdeel gemeend heb , u Diet geheel
doelloos of onnuttig to zullen bezig houden , wanneer ik
tot it fprak over het ontzietl van den goeden naam des
naasten . Bij ondervinding uwe toegevendheid kennende,
durf ik u bijna niet om deze vragen, Het zou zljn, alsof ik niet op haar vertrouwde . Maar ik gevoel, haaf nicer
dan ooit to behoeven . Geeft mij dan een blijk uwer genegenheid, door haar to verdubbelen !
Het is nu, op weinige dagen na, vijftien jaren geleden, dat ik, in deze afdeeling onzer loffelijke Maatichappij, bet woord voerde over den rijkdom van eencngoeden
vaarn . Ik fchetfle toen bet gevoel van deszelfs waarde,
als eene brow van edele gezindheden , als eene verflerking
van bet wankelend gemoed, als eene tegenwerkende kracht,
waar de bloote zedelijke pligt voor de aanlokfelen der
zinnelijkheid zoude bezwijken ; her beloofde ons in zone
vrucht de beerlijkfle genietingen ; bet reikte ons bet onmisbaar middel , om bet welzijn onzer natnurgenooten to
hevorderen ; het verbond ons met den hechtften band aan
bet nageflacht (*) . Zoo iemand uwer zich nog jets daar.
van mogt herinneren , bet zal wel alleen zijn , omdat
hem geheugt, dat ik daarbij vervulde de reeds aangekon .
digde fpreekbeurt van een waardig Medelid , wien de Voor.
zienigheid nit ons midden had weggenomen, maar die ons
zijnen goeden naam ten erfdeel liet ! Hoeveel is federt then
tijd niet veranderd! . . . . De Waarheid is dezelfde gebleven, Zij is eeuwig en onveranderlijk . Eeuwig en onveranderlijk is ook de waarde des goeden naams, Maar de
fchattlng van deszelfs waarde is niet altijd dezelfde, en
(*) Mien kan die Redevocting lezen in het Mengelwerk
van dit Tijdfchrift van het jaar a8 t t , bl, 313 eu volgg,
f' c
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vele omf andigheden kunnen bij een yolk medewerken tot
de verhooging of verlaging
van deze (chatting . Boven al.
Z3
kan dit de burgerlijke wetgeving . Zij heeft vaak eenen
onwe&rftaanbaren invloed op de zeden ; zij bceft then
meestal, wanneer zij de hartstogten en zinnelijke neigingen
der burgers ontziet, of vieit, of onderfteunt . Ilet zal ook
over eent maand vijftien jaren zijn geleden , dat onze zeden
door eene vreemde wetgeving werden overvallen , welke de
laatfle fporen van ons volksbefl:aan trachtte uit to wisfchen . Dat volksbeftaan is door de Voorzienigheid herfield ; . maar nog zijn wij in de banden der vreemde wetgeving gekluisrerd . Plotfeling greep ons hare overheerfching
aan, langzaam gaat her werk der bevrijding ; wanneer zal
zij daar zijn ?
Veel hebben de vaderlandfche zeden door deze vreemde
wetgeving geleden . Her minbefchaafde deel des yolks :
houdt althans dat wel voor voegzaam en geoorloofd, war
b j de wet geene beftrafhng niet alleen, maar zelfs in geen
gevolg eenigs de minfte misprijzing ondergaat . En war
veroorloofde deze wetgeving niet of ? Veilig was nu voor
de wet de verleider der onfchuld , en bet geheele veld der
zinnelijke genietingen {fond den jongeling open, . zonder
dat hem zelfs een aanval op de huwelijkstrouw van anderen werd misgund . De huwelijkstrouw zelve fcheen voor
den echtgenoot geen wettige band buiten zijne woning .
En de eer, de goede naam des naasten? Ieder weet den
fpotprijs to noemen, waarvoor hij mag beleedigen ; Ieder
lent de grenzen van voorzigtigheid, welke hij hceft in
acht to nemen , om her bijna fhraffeloos to doen . In dit
opzigt ook is de verandering, door de vreemde wetten aangebragt, allerbelangrijkst . Ik kan u de bewijzen aanhalen, hoe, naar onze voorvaderlijke zeden , eertijds een li b-t.
vaardige pronker , die zich op de gurnst eener eerwaardige
vrouw beroemen durfde, met openlijlze ligchaamsflraf zjnen Taster heeft geboet (*) ; thans mogt her uiterfle , bet(*) Z .
W E GEN,
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welk hij lijden kon, wezen, dat het haar vri fta , bij den
Regter haren naam to pand to brengen, om haren laste .
raar eenen geringen fh°afpenning of to dwingen , die naauwelijks eene bezoldiging fchijnt van de guest der eerloozen !
Vertaat mij wet, G . H.! Ik wil in geene Regtskundige verhandeling treden . Ik wil Wet oordeelen tusfchen de
twee uiterften, bij welke, mijns inziens, even zeer . i s gedwaald. Het is ook hier de plaam niet, to komen in
gene ontwikkeling der denkbeelden , welke tot den aan to
prijzen middelweg geleidett. Ik wilde u flechts met ten
woord bepalen bij den invioed, welken eene zoo ontzeti
tende omkeering van wettelijke beginfelen noodzakelijk heb .
ben moest op de zeden des yolks . Maar- gij bebt ook aan
+dit enkele, woord genoeg . Uwe ondervinding geeft z}ve
daaraan de noodige uitbreiding . De ligtvaardigheid , waarmede,bij bet minite en onbeduidendfte verfchil,de •woordenwisfeling der lagere klasfen words vermengd en aangevuld met fcheldwoorden , welke den tagenfpreker alle eerlijkbeid of alle kuischheid ontzeggen ; de driestheid , wearmede in enkele hoogere kringen bet karakter der afwezen.
den wordt beoordeeld , en hunne onzedelijkheid tot een
veld genomen, wan jagt gemaakt wordt op geestigheid en
dubbeizinnigheid, zoodat bet geen waanzin blijkt to we .
zen , welke H A X L E T zeggen deed : „ wees kuisch als
ijs en rein als fneeuw, gij zult den Taster niet ontvlie .
den ! (*)" ; de verwatenheld , waarmede in alle fanden de
ligtfte beleediging ten grondflag'wordt gelegd voor de gevoeligfte vergelding ; de openlljkheid, waarmede de taster .
zucht to voorfchijn treedt ter bejaging van een karig loon,
en zelfs de vervolging der Overheid koelbloedig uitdaagt, alle deze verfchijnfelen zijn wet niet volftrekt nieuw, maar
zij hebben deuen aanwas, eene duurzaamheid, en ten deele een gevestigd beftaan verkregen , welke to voren onbekend, en onder ftrengere wetten moeijelljk, zoo niet onmogelijk to bereiken waren .
Deze opmerking, G . H ., voert mij terug tot de reeds
(*) S

H A It E S P E A RE's
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bij mijne inleiding aangeftipte verpligting, om hot zedelijk
gevoel to fterker to wapenen tegen de zonde des lasters ,
naarmate bet minder wordt afgefchrikt door de burgerliike
wetten . Ik wilde daartoe bij doze mime voordragt eenen
uiterst eenvoudigen en korten weg volgen . Elke zonde
heeft hare trappen ; oak de Taster heeft die . Maar, hoe
men die ook onderfcheide, en, van bet overijld oordeelen
af, Tangs de hekeizucht, de kwaadaardige befpotting en de
kwaadfprekendheid, tot de befchimping on den hoon opklimme, alien vereenigen in zich een oordeel des menfchen
over de waarde des naasten , en meestal de openbaring
van dat oordeel aan anderen . Ik wenschte dan Diet opzettelijk over de meerdere ongeoorloofdheid van den hoogeren trap boven die des lageren to fpreken, maar aller gepieenfchappelijken grondilag to befchotiwen, door achter .
volgens bet oo ; to vestigen ,
hoorcerat, op hen , die beoordeeld worden ,
Ten andere , op hen , die oordeelen , en ,
In de laat/le plats, op hen, aan welke hot oordeel
wordt medegedeeld , en die bet geloovend verbreiden,
I . Zeer onderfcheiden zijn de meeningen der Wijsgee .
ren en Godgeleerden omtrent den zedelijken aanleg des
menfchen . De een noemt lien ten goede , de ander ten
jwade genegen ; de eerite geeft hem eigene krachten , de
ander onderwerpt hem bijna geheel aan gene onderfteunende genade . Zoo veel komt m.ij voor zeker to zijn , dat
men zich ten uiterfte vergist, wanneer men meent, dat
de laatften daardoor des menfchen waarde zoo geheel vernederen, Wat toch kan heerlijker en meer verheffende ge .
dacht worden, dan bet bijzonder voorwerp to zijn van de
onderfteunende begunftiging der Voorzienigheid , wier wezen heiligheid is? De ondervinding ieert dan ook wel ,
Oat dit denkbeeld zelfs niet altijd die nederigheid baart,
welke men daarvan mogt verwachten, en welke bet natuurlijk gevolg is van bet befef der tekortkoming in bet
gebruik der gefchonkene krachten. Welke meening intusfchen QQk moge heerfchen, elke derzelven geeft aan den
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menfcheiijken aanleg eene, door deszelfs zedelijke beftemming, boven alles, wat hem op aarde omringt, verhevene waarde . Wie zou ook deze kunnen ontkennen, die
bet does nagaat, waarvoor hij beftemd is , of de uit(te
kende vnorbeelden van zedelijke of verilandelijke grootheid,
welke de edeleren onder de menfchen reeds bier opleveren g
De zedelijke aanleg des menfchen is , met andere woor.
den, zijne gefchiktheid , om bij zijne handelinge n de beginfelen op to volgen, welke door eene zuivere zedeleer
worden voorgefchreven . Naar de gewoneregelen dernatuur
van alle voorwerpen , voert bet den%beeld van gefchiktheid
tot iets , bij wezens , welke eenen wit hebben, ook dadelijk tot dat van geneigdheid daartoe , zoo lang van geene
tegenovergeflekle ftrekking blijkt . Deze toch is dan (trl .
dig met derzelver beftemming, is onnatuurlijk . Zlj is een
toe(land, die niet vermoed mag worden ; dien to vcrmoe.
den, is eene vernedering, eene beleediging .
Ziet daar den eenvoudigen, maar waxen oovfprong der
denkb ldenva en goedn am,vane ',vanfchane
de en laster . Wanneer bet oordeel onzer nwd menfchen
ons de bekwaamheid en geneigdheid om zedetijk to handelen niet uitdrukkelijk ontzegt , zoo is arise waarde als
zedelijk wezen in bet oordeel der menfchen erkend . In
bet tegenovergeflelde geval words die waarde'aangevallen .
Gefchiedt dit door eene harde en liefdelooae beoordeeling
onzer uiterlijke daden, of geheel zonder eenlgen grond,
zoo vertoont bet zich als kwaadfprekendheid ; is bet daarentegen door valfche en verdichte opgaven gerugfteund y
zoo kondigt bet zich als Taster nn . Wordt deze in bet
geheim gepleegd , en ontvliedt hij alzoo bet -oog van den
beleedigden mensch , dan is er zeker geene meet vernedecende ondeugd to bedenken p en ieejer , die met mij , in
bet algemeen , minachting der waarheid voor de overvloedigfte bron van alle zonden houdt, moet waarlijk bet taalgebruik prljzen der Duitfchers , welke alle ondeugden Laster noemen . Zij geven door deze , van de lafile en kwaadaardigfte der ondeugden , voor alien ontleende benaming cen
treWend tegenbeeld van bet (praakgebruik der Ronncinen,
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welke aan alle deugden den geflachtnaam gaven *van
heldenmoed,

den

De goede naam is dan de door bet nordeel der men.
lken erkende zedelijke waarde . Hij komt ieder toe, die
hem niet door onzedelijke handelingen heeft verbeurd,

Wie heal wonder waarachtigen grond aallvalt, beleedigt
de regten der menschheid .

Uit dit eenvoudig, uiaar, zoo ik meen, gegrond pog .,

punt, moet dap wok van zelf volgen , dat men zich vet,
gist, wsnneer men al lean eenen goeden naaw zou too .
fchrijven aap hem , die door flellige daden map uitftekende
zedelijke waarde zich eenen beroemden naam verworvep

beeft . Do goede naatn t de anbevlekte ; hij drukt geeno
hellige, taaar, ontkenpende eigenftappen uit, Onder dell

goeden , opbevlek ten naam van den edelen B 0 w A R to
zal niewaud reeds verftaan die onbaatzuchtigbeid en zelf,

opoffering, met welke deco vriend der lijdende mensch.
jleld zija werkzaam leven aan bet bezoeken der gevange .
nisfen en gasthuizen , en ean de verbetering der gevaa .
genen zelyen heeft toegewijd (') . Dean hebben eerie hoo,
gere aanfpraak op achting,, m-aar optpemen eohter niets
aan do waarde des goeden naams van iederen mensch ,

wiens ftille en volftrekt geen gerucht makende deugd wel

door geene openlijke ftemme ooit gebuldigd is, maar die,

echter opk door geene uiterlijk onzedelijke daad bet ver .

trouwenn en de achting zijnea medemenfcben beeft ver .
beurd . Do heleedigende aordeelen der afgunst , des nijda ,
der liefdelaosheid , over onze fl :ellige en door daden ver,
worvene voorregten, moeten dus niet verward worded
wet do beleedigende oordeelen der kwaadfprekendheid en
van den Taster over onze bekwaamheid en geneigdheid tot

cen goed en zedelijk gedtag . Men kan ons die hoogero

voortreii:elijkheid, bet zij van Dart, bet zij van geest,

•)

(
Het zljn do woarden van L, It A R s C II E R V a N A LM E N b I N G R N , Grundz4ge zu einer neuen Theorie uber Ver_

letzuvgen des guten Namens and der Ehre , in G R 0 L M A N's
Magazin fur die Phllolophie and Gefchichte des Rechts, I $,
I St. S. 4.
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ontzeggen , zonder daardoor onzen goeden naam tan re
tasten ; maar men kan dezen niet bevlekken, zonder te,
vens den grondflag en de innerlijke waarde van alle niter,
lijke voorregten en fchijnbare verheffing weg to nemen .
Alle burgerlijke eer zelfs, welke in de maatfchappij uit
bet onderfcheid der flanden en rangen ohtfpruit , of naar.
mate van de waarde , welke door de maatfehappij zelve
aan bekwaamhaden en kundigheden , en zelfs aan rijkdommen, gehecht wordt, aan derzelver bezitter warddt be .
wezen, wit beduidt zij, wanneer bet algetneen oordeel
tevens daaraan den fmaadider onzedelijkbeid becbt 7 Deze
ontneemt aan de burgerlijke eer alle merg en voedfel, eq
vernedert hear tot een dor geraamte, met hoe fchoone ti .
telen en blinkende fieraden zo ook verfierd moge worden .
De een moge , om de afhankelijkheid van zjnen L3aat,
baar met buigingen huldigen ; de antler moge, nit onverfchilligheid omtrent de zedelljke waarde des mesnfclten,
haar zelfs vlelaen en verhefFen, -- de onzedei#hei&onlgaaz
de verachting niet, Welke zj verdient, offchoon zij< zich
met al den luister der werekifchee groatheid moge vertoopen ; z4i moge voor een oagenblik hat oog der menigte
verblinden, in den flillen huisfePuken kring wordt hear
bet masker afgeligt, wanneer de brave vader zijnen zaaen lesfen geeft ter ongefmuktjo deugdshetrachting , als
de godvruchtige moeder hare dochteren waarfehuwt te.
gen de verlokkingen van de vreugde der wereld, of als
de vriend eats den vriend zijn hart opent , en bet innigt,e
vertrouweu zelfs de geheimfle gedarrhten met woorden
bekleedt . Maar nit die flille kringen, wanneer gef}renge
befeheidenheid hen niet bewaakt, maar uit de hnverfchillige zamenfprekingen der menfehen , uit de dagelijks voor.
komende en zich vernieuwende gedachtenwisfeliag, gait
eindelijk eerie alle redenering overheerfehende flem nit om .
Irent den goeden naam des naasten , omtrent then kostelijken fchat, zonder welken geene waarachtige eer to denken is, met welken de mensch de harten van alle braver
voor zich geopend vindt. Wee nu, dubbel wee, wanneer die flcm door de kwaadfprekendheid , door den las.-
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ter tot onwaarheid is verleid ! Wee de verleiders ! Zij hebben zich aan Gods heerlijkfte fchepping, can's menfchen
zedelijken aanleg vergrepen ! Zij hebben eene heiligfchennis der zedelijkheid begaan !
Het is boven alles dit denkbeeld, dat ons moot doen
terugdeinzen bij de mogelijkheid van een verkeerd oordeel
to vellen ten koste van den goeden naam onzes naasten .
En hoe dikwijls echter wordt niet door overijling, in
de hitte des geipreks, die mogelijkheid voorbijgezien,
hoe dikwijis (moet ik het er niet bijvoegen ?) wordt daartoe de gelegenheid gebaand, door, ter tijdvulling, het
gefprek to wenden op de zedelijke gebreken des naasten !
Hoe menigmalen vooral ontaardt de zelfverdediging we .
gens vermeende verongelijking niet in de fchamperfte verongelijking zelve! Hoe wordt niet, vooral in de lagere
ftanden ,bij grootere onberadenheid ,ook de geringfte twist
wegens bijzondere omftandigheden eene genaegzame reden, om, van befchuldiging tot befchuldiging overflaan .
de, alle fchaamte en zedelijkheid to ontzeggen ! Wet
tracht dan fours een rijper oordeel , bij later nadenken ,
den vluggen laster to achterhalen ; maar deze befpot den
tragen gang van verftand en cede, fladdert reeds met
zwierende vaan onder de bonte rijendernieuwsgierige menigte, en verfpreidt alom zijne befmetting op den ten one
regte aangevallen' naam, -- het berouw komt to laat !
Maar zijn er dan geene menfchen, wier gedrag zelf de
oorzaak is van een onguni' ig , maar niettemin juist en gegrond oordeel ? - Wie zou dwaas genoeg zijn, dit to
ontkennen , G . H . ? Voorzeker zijn er , die, our, het kort
uit to drukken, zichzelven een oordeel zijn, - wier onzedelijkheid zich openlijk genoeg uitdrukt , om alien twijfel weg to nemen . Er zijn ook anderen, (wie zou het,
bij eenige ondervinding, kunnen loochenen?) die, gelijk
s C 111 L L E R ergens zegt , gaarne aan twee tafels zwel
gen ; die openlijk het Goddelijke hulfel der deugd omdragen , maar tevens gaarne de geheime genietingen der zonde finaken (*) .
(*) Don Karlos, 2 -At , 9 iluftr.
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Het valt moeijelijk , van de ccrften to fpreken , die alle
iiaamte fchijren verloren to hebben . filet is eene reede.
re onderneming, van de laatften to gewagen . Aan de
cene zijde fchiinen zij zich boven genen in waarde to ver .
hefFen, omdat zij bet algemeen gevoelen ontzian, en daardoor de pligtmatigheid der deugdsbetrachtiug niet flechts
buldigen , inaar die ook met zelfbedwang in anderen er.
kennen ; doch van den anderen leant misfen zij echter die
opregtheid des wandels , welke foms flog den ongehui .
chelden zondaar doet beklagen . Verre van ons de vergelijking en fchatting hunner onwaarde ! Maar de natuur
der zake dringt ons omtrent alien eene tweede bedenking
on, welke zich bij de vorige voegt, om alle medewer.
king to banner openlijke ontecring to verwerpen .
Geene reden, namelijk, kan de verbreiding van eens
anders fchande vergoeiijken , dan de zucht om of den
verdwaalden to verbeteren, of deszelfs voorbeeld to doen
dienen ten affchrik van hen, die door cen gelijkk gevaar
mogten worden bedreigd . Maar wanneer zulk een voorbeeld, uit bet levend en ons omringend geflacht ontleend, cene goede uitwerking doen zal, dan moet bet
onmiskenbaar zich vertoonen met alle de teel enen zijner
onwaardigheid . Dan echter is ook alle verbreiding van
deszelfs fchandelijkheid onnoodig. Het is daar, en teekent zich zelf. En de verbetering des verdwaalden? Wie
kent het menfchelijk hart, en meent dan, dat bet door
verfmading en ontecring is op to hefl'en uit den last der
zonde ? \Vie kan bet gelooven , dat de bewustheid eener
opzettclijke verbreiding van zijne onwaardigheid immec
ietuand op den goeden weg zoude terugbrengen? \Vie is
integendeel niet ten voile overtuigd , dat hot door den in .
vloed der ondeugd ontftemde gemoed pimmer tot eene
ongeveinsde deugdsbetrachting kan worden teruggeleid,
dan door eene liefdevolle opwekking van de nog onverflikte zaden der zelfachting, en bet zorgvuldig aanvuren
der fluitncrende vonken . van bet geloof aan vergevende
wclwillenciheid ? Dient daarentegen bet verbrciden der aan
fututnigen flog onbekendc onzedcltjkl :cid des zondigen
!'c
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niet, om hem , door bet kennen van makkers op den weg
des verderfs, gerust to flellen omtrcnt zijne eig`nc onwaardigheid? Kan hot niet weder bet geweten in Pr,,,ap
wiegen op bet oogenblik , waarop bet ontwaakte ? Werkt
de kracbt van bet voorbeeld niet dikwijls meer ter navolging dan ten affchrik ? Er valt niet to twijfelen ; de opzettelijke verbreiding der verdiende fchande is meestal
even doelloos, als de onverdiende onteering onzedelijk is.
11 . Maar , wat wordt er nu van alien aanval op den
goeden naam des naasten, wanneer wij bet oog flaan op
hen, wier oordeel then aanval waagt? Ik bedoel hen,
.die ~zich door eigene kennis aan de onzedelijkheid des naasten daartoe geregtigd achten ; van hunne geloovige volgeaingen fpreek ik flraks .
De oordeelenden zijn menfchen! -- Gelooft niet, als
aik dit zeg, G . H . , dat ik voorheb, mijne taak gemakkelijker to maki n , door de waarde van bet menfchelijk oordeel to verlagen . Ik zou , en ik denk toch ook met eenig
.aegt , van de algemeene feilbaarheid der menfchelijke ken)]is,, zelfs omtrent zaken, die onder haar onmiddellijk bereik liggen, kunnen fpreken ; ik zou althans, en immers
ook wel met eenigen grond, kunnen beweren, dat een
juist oordeel toch niet alter deel is, en dat velen integers .
deel, zich met eene oppervlakkige befchouwing verge .
-noegende, zich ook door den fchijn laten wegflepen, en
1oogflens de waarfchijnlijkheid volgen, waar alleen de
waarheid hen geleiden moest . Maar ik laat gaarne alle,
zelfs gunftige, bijpaden ter zijde liggen, waar de hoofdweg tevens de naaste is . Geen aasje zij ontnomen aan bet
gewigt, dat aan bet menfchelijk oordeel wordt gehecht ;
geen ilofdeel ontroofd aan de hoogfle eerzuil , die men hot
3ieeft geflichr. Met bewondering flaren wij op de verrasfende uitvindingen van den menfchelijken geest, welke
,dagelijks zich uitbreiden ; de verhevene inzigten der Wijsgeeren vervullen ons met eerbipd voor bet licht hunner
kennis ; wij duizelen, wanneer wij hen volgen willen,
wannceT hun oog de hem®len meet , en in de flarren fcl4ut
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to lczen . Doch, M. H. , waar bet de beoordeeling geldt
van de zedelijkheid des naasten, breidt zich voor ons een
geheel ander veld uit, dan dat, In hetWelk de men
.
ichclijl:e geest al die grootheid vertoont, al die bewonde .
ring heeft gcoogst ; bet is cen veld, waarop de grootftef
Wijsgeer nooit verder is gekomen, dan tot eene eerfte
fchredc, en nimmer de een aan den anderen de hand heeft
kunnen reiken om verder door to dringen, mar waarop
alleen cigene ondervinding leidsvrouw is ; bet is een
veld, omringd van zoo vele hinderpalen, welke den
toegang belemmeren, dat de meesten er geheel om heen
moeten gaan . Op dat . veld liggen de beweeggronden
der handelingen van elken bijzonderen mensch, - de
beweeggronden, van welke intusfchen allcen de zedelijk .
held zijner uiterlijkc daden afhangt . Stelfels van z edekun.
d e la :cn zich , door eeuwenlange ontwikkeling en opvolging van befpiegeling en ondervinding, zamenvoegen, en
in bet 'r'ijk der zeden last zich, bij fchrandere oprnerking,
wat zijn kan, bijna met gelijke zekerheid, als wat zijn
moct , bepalen ; in de redelooze natuur laten zich de wet .,
ten befpieden en verkiaren, welke oorzaak en gewrocht
verbinden, en met juistheid leert men van de uitwerking
tot bet werkend beginl'el opklimmen ; maar bet levende hart
van iederen bijzonderen mensch wordt door eenen wit bvwogen , die alleen betlist, wat in hem , niet zijn kan , of
zijn moot, neen, wat in hem zedelijk is, waarop bet bij
de beoordeeling zijner zedelijkheid alleen aankomt ; en de .
ze wil , deze bewegende oorzaak , in iederen mensch verfchilicnde, door de minfle omftandighcid onderfcheiden in
waarde, ontwijkt alle menichelijk oog ; hij laat wile fi.elfels met hunne bepaling van hetgeen kan zijn , en moet
zijn, verlegen, en ontftijgt tevens alle vergelijking met de
wetten der redelooze natuur .
De cone mensch ziet den anderen handelen, en fchrijft
been daarbij beweegredenen toe , niet naar bekende waarheid , maar naar bloote mogelijkheid, hoogftens waarfchijn .
lijkheid . ;Mar hoe dikwijls moot hij zich nict bedriegen!I-Ietgcen nutrig is voor anderen, en als zoodanig luid
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wordt geprezen , ja den lof van deugdzaam verkrijgt , de1wijl meestal bet gevolg de uitfpraak des befchouwers regelt, dat is niet altijd deugdzaam, maar fotns bet bloote
uitwerkfel van onedele , immers niet prijzenswaardige bedoelingen. Wat daarentegen des befchouwers gevoel beleedigt, en hem, of bun, die hij voorftaat, fchadelijk of
onnuttig is , heeft veelligt de beste bedoelingen , misfchien de uiterfte regtvaardigheid omtrent anderen ; tent
grondflag. Leent aan de eene zijde de veinzerij haren
mantel ter bedekking der gebreken , aan den anderen kant
legt de voorhtgenomenheid geheel valfche kleuren op bet
gelaat der onnadenkende dettgd . Wien is bet gegeven 3
tot de verborgenfte raderen van den wil des menfchen door
to dringen, - wie kan kracht en uitwerking, oorzaak
en gevolg bier wegen en meten, dan alleen Hij, die de
harten kept en de nieren beproeft?
Maar, bet zij zoo, -men ftelle zich voor eene onmiddellijke, door de zekerfte zintuigen verzegelde bijwoning
van bet begaan eener daad, over welker onzedelijkheid
geen twijfel kan beftaan . . . . Toehoorders ! ik gr uw van
bet denkbeeld em bet onzedelijke to vergoelijken ; ik verlang er geene toegevendheld voor ; maar ik flel mij, oui
hem to beoordeelen, den geheelen mensch voor , en vorder eene bezadigde ultfpraak . Ik vraag u dan, of ons oordeel toch wel van voldoende kracht is , om zelfs van eene
bekende daad tot den geheelen toeftand van den zedelijken
aanleg to befluiten, en dezen door onze verbreiding ter
prooije tg geven aan de algemeene verfmading, en hem den
fteun to ontnemen , die alleen hem weder uit de laagte kan
verheffen? - Kennen wij alles , wat is voorafgegaan , kennen wij alles , wat is gevolgd ? De verleiding ? Het
berouw ? - Kennen wij , door hetgeen wij zagen , ook
dat, wat wij niet zagen ?
Nog edn woord, Zederegters van den Naasten 1 Zijt een
oogenblik Regters over uzelven . Als bet gevoel , van
zelf niet wel gehandeld to hebben, in uw binnenfte oprijst , (en aan menfcben van zulk een helder en fcherp .
ziend oordeel zal toch wel cene enkele maal zich eenig
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vlekje in bet eigen hart vertoonen) als zelffs bet diep(fe
leedwezen uwe ziel vervult,en u tot een geheel ovenigt
van uw zedelijk beftaan geleidt, fluit gij dan moedwillig
bet oog voor de goede hoedanigheden , welke uwe gebreken vergezellen , en ontzegt gij haar met onverbiddelijke
geftrcngheid alle waarde, en zelfs alle kracht ter verflerking van uw doorgaand gedrag tegen de aanvallen , die
uwe zwakheid bedreigen ? -- of zoekt gij in haar die
kracht ? tracht gij haar uit to breiden ? wenscht gij haar op
to wekken door alle doelmatige onderfleuning? - Zederegters van den Naasten! zijt tech den naasten, wat gij
uzelven zijt!
III . V66r ik eindige, meet ik rog van hen gewagen,
wien bet oordeel over den naasten wordt medeged -celd ,
en die bet geloovend verbreiden . Wanneer ik daarbij ten
maatftaf moest nemen bet aantal dergenen , welke tot de.
ze klasfe behooren, dan behoorde ik zeker over hen oneindig larger to fpreken, dan over hen, die naar eigene
ondervinding den goeden naam des naasten bezwalken .
Want bet kwaad vindt bijna overal een open oor , en maar
al to veel een' ook ligt to ontfluiten mond . Met de fnel .
heid van bet licht verfpreidt bet zich onder de menigte,
en vindt alom fpiegels, die bet terugkaatfen . „ flebt gij
bet gehoord ?" is de lokvraag der kwaadfprekendheid, en
ongelukkig acht de vrager zich , als bet reeds is gehoord',
en een fnellere bode hem is voorgegaan . In een oogenblik is de eerfl:e , die bij ondervinding fprak , en wiens
oordeel wij ilraks befchouwden , uit bet gezigt verloren,
en, op bet bloote geloofaan de waarfchijnlijkheiddes kwaads,
gaat de adem , welke den goeden naatn des naasten be .
fmet, van den eenen mond tot den anderen over . Ver .
peste en verpestende adem !
Wanneer ik echter overweeg, hoe gering de beradenheid is dergenen, welke ik bier bedoelen moet, en hoe
meer onbedachtzaamheid dan kwaadwilligheid hen geleidt,
dan mag ik het er wel voor houden, dat ik, door bij mijn
eerfle deel hun oog to vestigen op den aanleg van hen,
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over welke zij fpreken , hen reeds tot nadenken heb ge
brags . Nog fleci is eene aauwijzing !
Onder de voorregten s welke den mensch boven het redeloos gedierte gegeven zijn, blinkt ook bet vermogen
uit , om to gelooven, wat bij niet zelf door de zinnett
heeft waargenomen . Het dier ziet en hoort flechts door
zichzelven ; de mensch ook door het vertrouwen on attderen . Dat vertrouwen geieidt hem,, van zijne jeugd af,
van ieder onderwijs , dat by geniet , tot elke ondervinding,
die hem wachr .
O , bet geloof is eene zoo fchoone eigenfchap van de zedelijke natuur des menfcben ! Het is een
hemelscb gefchenk der liefderijke Voorzienigheid . Het doee
ons aannemen , wat wij niet ondervinden ; bet verheft ons
boven den nooddwang der beperkte zintuigen , en boven
de grenzen der to kort fcbietende kennis ; bet befurt ons
op , waar wat wij zien ons doet lijden, wat wij ondervinden ons ter neder ilaat . Wij ontvingen er den aanleg
voor ter bevordering van bet boogie good, to onzer op .
leiding tot een beter levee . 1Vlaar hoe nu? Zullen wij
bet onteeren, door bet to laten voeren in de flavernij van
bet kwade ? Dat echter doee wij ., door onbedachtzaai~a
bet kwade to gelooven , en in dit geloof to verfpreiden ,
ter befmetting van den goeden naam des naasten . Wij misbruiken dan eene heerlijke gave . Wij doen bet ., terwiji
wij ons tot een blind werktuig in de handen van anderen
verlagen . Want (ontveinzen wiij bet onszelven toch niet ,
G . H . !) ieder , die kwaadfprekendheid en taster tot aria
brengt, bouwt in waarheid op onze lasterzucht, en, hem
onberaden volgende, bezegelen wij zijne onszelven verne .
derende uitzigten . ) er men dan bier vertrouwe , zie men
wel toe , wien ? Den bekenden man van ondervinding , van
wereldkennis , vooral van een godsdieni~ig en liefderijk
gemoed, den belangeloozen , of wel den onnadenkenden,
den onkundigen , den liefdeloozer. , veelligt den onbekenden, mogelijk den opzettelijken lasteraar, die de kwaadfprekendheid beefs in pacht genomen, one zich ten koste
van den goeden naam des naasren to voeden . Maar, zeffs
waar wij meenen vertrouw~en to molten Ilzllen , veredcle
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flog one bedaehtzaamheid bet gegeven vertrbuwen, door
bet to fluiten in onze barter l, wit vreeze your de zelf.
misleading, welke bet deel ook des verftandigften en wel-

niecnendften zijn kan . Sehroomvalligheid des oordeels zij
bet fehild der wijsherd j v$aar hat den goeden naam des
naasten geldt ; eerbied voor zijnen aanleg pare zich aan

den wensch zljner verbetering, om, Waar geen hooge,
der maatfchappije verfchuldigde, waarheidspligt den mond
opent, to zwijgena

Ik eindige . Meent echter niet, M . H . ; dat mijn on •

derwerp is uitgeput. Nog onthield ik u zelfs de hoogfte

drangredenen , die u kuntten voorgefteld worden, -- die van
de heilige Gddsdienst der liefde ~ door E H R 1 s T U s ver-

kondigd . Maar deze to herinneren en aen to dringen gaat

mijne taak to boven . Dat is de uwe , waardige Leeraars

van die Godsdienst 1 D , die bet gemoed in zijn lijden op .
beurt , bet hart in zijne zwakheid verfterkt, den geest ge .
leidt naar eene hoogere wereld , u kotut ook bet heerlijke

voorregt toe, met bet vborbeeld en de lesfen der hoogfte
Liefde, den ohbedachtzamen en overmoedigen tot inkeer
to brengen, die, zondaar ala ht , den (been werpt op den

itaasten . Van uWe lippett vloeije de teal der liefde , - .
van uwe lippen vlbeije zegen op elk, die niet oordeeit,
opdat hij niet geootdeeld worde 1

14 heb gedegda

WAARNEIVUNG VAN ERNE PHLBGM4VA ALSA DOLBNS,
NA BEN' PAP TUS PRAE) ATURU84
Door

A. n E K 0 N I N 0 ,

D

Med. et Art . Ob/ttt . Doctor in de Asfp .

e huisvrotlw van j . $. , eene vrauw van
34 jaren,
van eene gezonde, fterke ligchaamsgefteldheid, voor de

vijfde maal zeven maanden zwanger, werd by den S Ja .
lij 1823 aangetast door eene Pleuriti: van eenen gastrifchen
aatd, waartegen eerst door een' Apotheker en vervolgens
door mij de noodige middelen tot herflel werden aangewend .
UENCELW. t5 .6. No . 9 .
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Door de vrij hevige ftekende pijn in de zijde , bet hoesten en de koorts , vergezeld van ijlen , kreeg zij des nachts
tusfchen den 3 en 4den eene afwisfelende pijn in de lenden
en onderbuik ; bet ostium uteri eeii weinig ontfloten zijnde , fcheen bet , dat er eerie vroegtiidige verlosf ng zoude
plaats hebben, hetwelk ook werkelijk den volgenden nacht
tusfchen den 4 en 5den Julij gebeurde. Het kindje was
zeer klein , doch levend , hetwelk echter , na nog drie
dagen geleefd to hebben, overleed, waarover de moeder
zeer bedroefd en neerflagtig was .
De gewone omftandigheden van bet kraambed verliepen
vrij wel, met dit ondericheid, dat er volftrekt geene zogaffcheiding plaats had ; de borften bleven flap , waaraan
ook niets gedaan werd . Ook de primitive ziekte, de
Pleuritis , herftelde , onder eene gepaste behandeling , zeer
goed, zoodat de vrouw op den soften, behalve zwakte,
zich herfteld beyond, en plan maal to om haren kerkgang
to doen .
Den soften, (den i8den dagna de verlosfing) des avonds .
Nadat zij, volgens zeggen van haven man, zich den vorigen dag to veel vermoeid had , klaagde zij heden morgen
over pijn in de knit van bet linkerbeen, welke zich onder de knieholte tot aan de achterfte oppervlakte der dij
uitftrekte. Nu is de knit en bet onderfte gedeelte van bet
been cen weinig gezwollen, beet op bet aanraken, en bij
de beweging pijnlijk . Zij heeft verfcheidene malen ge .
braakt, en alles, wat zij nuttigde, kwam weder terug.
De eetlust , die to voren reeds vrij wel was, is weder
verloren geraakt . De tong is met cen wit catarrhaal be .
flag overdekt . Zij, heeft twee malen ftinkende ftoelgangen
gehad. De pols is fnel, menigvuldig, niet hard . Zij is
dorftig , heeft geene hoofdpijn , en is bij haar voile verfland . - Daar ik eerst des avonds bij haar geroepen ben,
wit ik, alvorens iets to doen, den volgenden morgen afwachten .
Den s3{ten , (aden dag der ziekte) des morgens . Zij
heeft gepasfeerden nacht niets geflapen , moet nog gedurig
b .aken , heeft twee malen ftoelgang gehad , de tong nom
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beflagen . De pijn in her been Is niet verminderd ; bet
geheele been , de knie en her bnderfte der do ztj 1 nu gezwollen , gefpannen , hardachtig , beet , bleek van klbar,
bij de minfte aanraking allerpljnlijkst ; de beweibg is onmogelijk, en op den aangebragten druk Met den vinger
blilft er geen kuiltje over . De koorts rent1 :teertt nu .
Na cent ; nadenken, dit geval voor Phlegmatia alba
dolens onderkennende, deed 1k haar, volg os s o a u , een
,reficatorirrm, even als een koufeiband , tet breedre van
anderhaiven duim, rondom bet been Appliceren ; doch
niet, zoo ais n o a at roil , haven, maar ander de knid,
even boven de kult, en fbhreef hear een taxamaotiphloglsticum voof.
Des avonds . Her vefrcatorlum heeft nbg bijna niets
getrokken, Her been is zeer pljnlijlt, veel meer gezwollen , flerk gefpannen , glinfterend en beet, De koorts heeft
zich , na eene kleine remisfie , heryat, met koude rillingen, Zij is gedurig dorfcig, doch braakt sties weder uit .
Zij heeft eentnaal outlasting gehad,
Den 14ften , des motgens . Zij heeft 1 iet3 gefapen ; de
fpaanfche vlieg heeft goed ptrokken, en do pan in let
been is veel verminderd, zoodat zij bat ns weder een weinig kan bewegen . Zij heeft federt gitlterisvond Wet gebraakt ,, en in den nacht twee flinkende ftoelgengerr gobad . De tong Is meer befIggen den gieteren , en de eetlust nag geheel ontbrekende . De knor s is vrij hevig geweest , en zlj bevindt zich nu moede en lige in 't hoofd .
--lk laat her laxans voortgebruiken, en hot veficatpplu>P :
op dezelfde plaats blijven liggen.
Des avonds. Wederom koortsexacerbatle , met braking
van galachtige ftof. Zij beefs eenmaal outlasting gehad .
De pijn in bet been is 1a)jdeiijk . Zij heeft an den middag
een' korten tijd opgezeten , en een weihig fpijs genuttigd
Den 25 (ten, des avonds . Den gepesfeetden na€ht heeft
zij onrustig doorgebragt ; de koorts is echter gedurendc
dezen da~ veel minder geweest ; zlj bevindt zich nu redelijk , heeft niet gebraakt , drie malen ftoelgang gehad, meer
tct1u t, en de tong is bijna zuiver. Zig klaagt over pijn
D d 2
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onder 't wateren . De pijn in bet been is veel minder ;
de zwelling nog hetzelfde . Zij heefc even buiten bet bed
geweest en op bet been geflaan. - I-let vefrcatorium laat
ik nog liggen , waardoor van tijd tot tijd nog veel vocht
ontlast words .
Den 26ften. Zij heeft den nacht flapende en vrij van
koorts doorgebragt, en bevindt zich thans vrij wel . De
tong is zuiver ; zij heeft niet gebraakt, en eenmaal ftoelgang gehad ; de urine is met een rheumatischfediment ;de
pijn in bet been gering ; de zwelling evenwel blijft nog
voortduren. - Ik Iaat de wond der fpaanfche vlieg verbinden met gelijke deelen Ung. cantharidum en Ung . aromaticum , en fchrijf haar bet volgende voor- :
R, 11q . fi. Sambuci unc . vrj.
facet. Potasfr liquid.
facet . Scillae - ;a uric. Y .
Extr. Dulcamarae dr. r .
Syrup. 4ltheae unc . s.
Al. S. Om 't uur een kleine lepel .
Den 27ften . Gisteravond heeft zij weder iets koorts
gehad , evenwel des nachts goed geflapen . De zwelling
van bet been begint to verminderen . De tong is weder
iets meer beflagen ; de eetlust niet zoo goed . Zij heeft
geene outlasting gehad, en de urine is bruin, helder,
zonder bezinkfel. -- Ik laat met bet mixtuur voortgaan.
Den a&ften . Alles is redebjk wel . Zij heeft Been koorts
gehad, twee malen ontlasting ; de zwelling van het
been is minder ; zij urineert weinig .
R, Puly. fol. Digital. purp . g r. v t .
Sacchar . alb . dr. i .
Ol. Menth . p . gt . q .
M. f. PuIv. No . vnl.
S. Om de twee uren een poeder.
Den 29ften . Zij begint to herfellen . Het been heeft
btna deszelfs natuurlijke dikte weder ; bet gebruik van
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hetzelve komt terug en bet begint to jeuken . Het verveelt haar in 't bed , doch klaagt over zwakte . De wond
van bet veficatorium is nog open . Zij heeft meer urine
geloosd . Overigens is alles wel .

R, Cort . Cascarill.
int. R.
Rad. baler . Syly. - c t
Inf. f. q . aq. Col. tint. vnj .
Syrup . C. flurant . tine . z.
Meth . Nitr. alcoh. dr. i.
M. D . S. Om 't uur twee lepels .
Den 31 julij . Behalve eenige overgeblevene krach .
teloosheid in bet been, veroorzaakt door flapheid der fpie .
ren, bevindt zij zich zeer wel . - Ik Iaat de wond der
fpaanfche vlieg genezen, bet been zachtelijk zwachtelen,
en met hetzelfde geneesmiddel voortgaan .
Den z Augustus . Zij loopt nu door bet huffs, en, offchoon overigens gezond, nemen hare krachten langzaam
toe, en blijft bet been nog zwak .
R, Tina . Cort. Peruv . f. unc. z.
- Cascarill.
- .4urant. -- Qo unc. p.

M. A Guttulae .
D . S. Alle twee uren een eijerlepel met fpaanfchen wijn.
Den Eden, (den 16den dag der ziekte .) De flapheid in
bet been blijft haar nog hinderlijk ; overigens is alles wel . lk laat den zwachtel natmaken in een' Happen kamferbrandewijn . Door bet aanhoudend aanwenden hiervan , to
gelijk met bet voortgezet gebruik van tonica, konde ik
haar op den 31 Augustus met hare volkomene herflelling
gelukwenfchen .
Op den S Mel des volgenden jaars , bij haar ontboden
zijnde, verhaalde zij mij, dat zij wederom vier maanden
zwanger was ; dat zlj federt bet begin dezer zwangerfebap
des daags weder piinlijkheid in bet linkerbeen is beginaen
to gevoelen, welke nog blijft voortduren ; dat hetzelve
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des avonds diIachtig, doch niet zuchtig was, en dat
bet des nachts veel door kramptrekkingen en pun werd
aangedaan ., 1k befchouwde dit toen als rheumutisch , en
fchreef de v-olgende poeders voor :
R, Refn . Guajaci dr . i .
Extr . Aconiti.
Extr, I-lyoscyari .
Carb . Magnef. -- as dr. 0,
M. f. Puly . No . XXX.

S. Vier poeders daags .

Na bet gebruik hhIQrvan is de pijnlijkheid van bet been
verdwenp,n . Op bet einde der zwangerheid is hetzelve
zuchtig gezwollen, doch zonder pijn, en in het laatst
van September is de vrouw iaatuurliik verlost van een gezond kind, hetwelk zii gezoogd heeft . I-let beloop van
dit kraambed is zeer regelmatig geweest, zonder den minfien hinder aan bet been, en federt lien tijd leeft zij tot
heden toe (Junij i8ad) gezond .
Alhoewel de ziekte, welke bet onderwerp dezer waarpeming uitmaakt, eerst federt weinige jaren bekend, door
de ijverige nalporingen der Genees- en Verloskundigen
reeds meer en meer is onderfcheiden , en van dezelve reeds
verfcheidene waarnemingen zijn opgeteekend en medege.
deeld ; zoo is mij de onderhavige, offchoon zeker niet
van de ergfie foort, echter voorgekomen niet onhelangrijk to ziin, waarom ik gemeend heb dezelve aan bet ge ,
neeskundig publiek to moeten mededeelen .
Eene bijzonderheid, waarop ik bet eerst opmerkzaam
werd, is deze ; dat bier Phlegmatia alba dolens, cene
ziekte aan bet kraambed in den eigenlijken zin eigen ,
volgde op een' Partus praematurus , van welke laatfle
de oorzaak vrij zeker in de voorafgegane Pleuritis moet
gelleld worden .
Bet was mij flier vreemd , dat eene zwangere vrouw door
eene biikomende ziekte ontijdig bevalt ; maar bet was mij
no¢ vreemd, dat Phlegmatia alba dolens voorvalt naPar-
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Want offchoon Dr. L . J . C A S P $ R
zegt, dat dezelve op vroegtijdige zoo wet als op tgdige
verlosfingen volgx, en Dr . DAVIS voorgeeft , dat zij
va verlosfingen en miskramen voorkomt , zoo heb ik nog
geene enkele waarneming van then aard gelezen ; alhoe.
wet ik daarom niet wil beweren, dat dezelve niet beftaat .
Nog meer bijzonder is bet evenwel, mijns beduzkens,
dat bet juist na zulk eene vroegtijdige verlosfing plaats
vond, welker oorzaak niet dadelijk in den uterus zelven
gelegen fcheen, maar welke, per confenfum, een ;evolg
der Pleurilis was . Zoodat men bier zoude kunnen flel.
lea (als ik het zoo eens uitdrukken mag) , dat de caufa
proxima der Phkgmatia was de-Partus praemattmus en
de caufa remota de Pleuritis , en men dus bier -de. Phleg,
matia alba dolens als fecandaire ziekte hebbe to befchou^
wen .
Eene andere bijzonderheid, welke hier in 't oog valt i
is, dat de ziekte haren aanvang nam met pfn in de kuit .
daar, volgens de bekende waarnemingen, gewoonhjk de
pin in de regia iliaca en de liezen begint, en zich nair
de labia, de dijen , knieen , ja tot de voeten en teenen
toe, fcheutswijze verfpreidt ; offchoon Dr. H o S A C K
zegt, dat de eerfle aandoeningen meestel amflreeks de
dikte van bet been (de knit ?) ontflaat , en niet in de
liezen en bet bekken , ( vergel . AT 0 L L en V A N E L D I K,
Practisch T djchnift s ;de jaarg. bl . ao8 .) en, volgens
S C HMI D T M U L L E R, heeft men ook de ziekte met pijn
in de kuit zien beginnen . Ook de zwelling begon hict
aan de knit, en breidde zich eerst naar beneden en daarna
naar boven uit ; en hoewel , volgens Dr . D A V I s, de
zwelling bet eerst zigtbaar wordt in de fcbaamflreek ,
en van daar naar beneden tot de teenen toe daalt, en
dit als een pat/lagnomonisch teeken door anderen wordt
opgegeven, zoo begint ook, voigens BUR NS, fomwijlen de zwelllng aan de knit, en ftijgt langzamerhand naar
boven. (Pract. T~dfchr . Ifle jaarg. bl . Io.) Inozewatsg
nerving bepaalde de zwelling .zich echter hoofdzakelijk tot
bet geheele onderbeen, daar ilechts bet onderfte geJeeite
der dij in
zwelling
deg begrepen was .
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Dat deze ziekte toch waarlijk Phlegmatia alba dolens
vas, daarvan flrekteu mo de hoofdtoevallen, welke door
anderfcheidene Schrijvers , als aan deze ziekte eigen , wor .
den befchreven , en welke ik bij mijne lijderes waarnaul ,
ten duidelijkflen bewijze . Imniers de pijn, de bleeke,
veerkrachtige zwelling, de afwezigheid van oedema, bet
onvermogen ter beweging, de koorts, de fnelle, menigvuldige, niet voile of harde pots , de gastrifche ve,rfchijnfelen, met witte, beflagene tong, waren zoo vele teekenen , welke mij al fpoedig de Phlegmatia alha deden onderkennen .
Door Dr . V A N E L D I ti (Pract. Tjdfchr.. i fle jaarg. bl .
14) worst als een kenmerk , waardoor onze ziekte van
de waterzuchtige zweliing words onderfcheiden, opgegcven, dat de zwelling bij haar aan bet boventle gedeelte
der onderfle ledematen begint ; terwijl bij de waterzncht
de voeten bet eerfle zwellen, en vervolgens de beenerl
bovenwaarts langzamerhand dikker worden . Volgens deze
opgave,zoude bet door mij waargenomen geval eenigzins
aan waterzucht grenzende fchijnen geweest to ziju ; edoch
de voorafgegane pijn in de knit, de daar ter plaatfe begonnene en zich eerst naar beneden en toen naar bovea
verf'preidende zweliing, het niet achterblijven van een
kuiltje na drukking met den vinger, in vereeniging met
de overige Jymp.tomata, waren mij getiocgzaam , o.m dit
geval vopr Phlegmatia alba dolens to houden .
Volgens Dr . C A S r E It zoude de Phlegmatia alba veel
overeenkamst hebb.en met den Rheumatismus lymphaiicus ;
intusfchen zegt Dr. V A N E L D I IC , dat onze Phlegma .
tia de bovenfle gedeelten der onderfle ledematen het eerst
aantast , terwijl zulks bij den Rheumatismus lyrnphaticus
omgekeerd plaats heeft . (Zie Pract . Tjdfchr. ifte jaarg.
bl. 14 .) Na zoude men, volgens dit laatfle, mijne waarneming voor Rheumatismus lymphaticus kunnen houden ;
doch ook hie.r was bet bijzoudere beloop der zwelling,
in verbaud met de andere teekenen, een duidel;yk kenmerk
der Phlegmatia. alba dolens .
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(hervolg en flat van bl. 3pg .)

Schoon ik meermalen , bij den aanvang van mIjn verbal, do
lYestindifche gastvrijhcid geroemd beb , znlt gij toch , zoo
ik geloaf, u naauwelijks kunnen verbeelden, boedanig bier,
vooral op planteadje , de gastvrijbeli worth uitgeoefend . Reis¢
to then einde in uwe verbeelding met ons naar Buyfen-vbjt,
waar de bruidegom ons met andere gasten tegen Vrijdag ge .
uoodigd had . Wif Women tegen half elf ure des morgens
dear aan, en zagen van lieverlede eenige andere gasten opdagen, meest alien in vaartuigen door 4 3 6 jougens geroeld,
en voorzien van bunne footbeys. Allen waren bier welkom ,
zoo wel genoodigden als ongenoodigden, (want van zulken
waren er ook een pear aanwesig.) Pia bet breakfast was er
in bet woonbuis van Buyfess-vAijt geene genqegzame gels,
genheid voor alle de gasten tot bet middagdutje, en, welver .
zekerd van uiee afgewezen to zuilen wocden, wandelden zoo
velen, ale lust hadden tot flapen, naar eene naburige plan.
taadje, met oogmerk um tegen theedrinkenstUd terug to "
men . Voegt hierbij, dot aile de gas ten to zamen zeker ,een
dercigtal Haven, zoo wel roeljers als faotboys, bij zieb hadE
den, die alien toch ook eten moesten ; en behoef !it den wel
verder co betoogen, dot men Met ligt eenig .auder land zal
aantreffen, , dot in gastvrijbeid dbze kolosie overtreft Y
Nadat wij cegen vier ure weder alien op $uyfen- vlijt ver.
zameld waren , en Dog een of twee gasten zich bij de ove,
rigen gevoegd hadden, word de vrolijkheid op nieuw alge .
meen. Wij rookten, wij psaatten, wij lacbten, waj wandel .
den ; fommigen probeerden bet paard van onzen gastheer ; in
edn woorc], wij hadden een regt landelijk feest .
De gastheer verfchafte ous ook nog her genoggen van twee
ionge Haven to lacen roepen , oorfpronkelijke ~4frik4gen, die
bier nog niet long in bet land, alchans nimmer san bet fort
geweest iijn, welke ons alien vermaal ;cen door de vlugge en
kunflige fprongen, welke zij reeds ; in bun land geleerd bad .
den . Wij hielden ons overtuigd, dot, indien doze knapen
gelegenheid hadden die kuust verder ce beoefenen, zij ze .
ker eeriang met de grootf}e tprirgers uic iwopa zouden kuin.
un wedijveren.
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Terwijl deze fpringers bet gezelfchap door hunne vaardig .
heid vermaakten , kregen wij , van eene andere zijde , Gene
vertooning van eenen anderen card, die ons weldra van ooze
plaatfen opjoeg . Wij ontdekten eene clang (lets, dat juist
geene zeldzaamheid bier is) die regelregc naar ons toe kwam
kruipen . Er zijn fommige menfchen in dit land, die bewe .
ren een arcanum to bezicten, waarmede zij anderen, bij wij .
ze van voorbehoeding, beveiligen kuunen tegen elken flange .
beet . Zij oefenen betzelve uit door eene incifie boven den
pols, waarin zij zeker vocht inwrijven, dat in flaat zou zijn
elke Hang vrees voor hen in to boezemen . Offchoon verfchei .
depe menfchen, zelfs Europeanen, aan bet uitwerkfel Bier
infnijding geloof hechten , bevonden zich echter eenigen on •
der ons gezelfchap , die werkelijk die cuur ondergaan had .
den . en echter de naderende Hang even zoo wel vermijdden
als wij , die niet tegen den flangebeet gefneden waren . Al
leen de Directeur x . bad den moed, bet kruipend dier van
achteren in den nek nun to grijpen , en aldus to fmoren. 1k
weet ook nog bet voprbeeld van iemand, die, offchoon die
infnijding ondergaan hebbende, echter eenmaal zoo hevig
door eene -flang gebeten weed, dat hij bet niet ligt weder
wagen zal, dit dier aan to taken . Dit althans bewijst zeer
weiitiig ten voordeele van bet uitwerkfel dier inwrijving .
Langzamerhand kregen wij no ook weder bet onaangenasm
bezoek der musquiten, en wilden wij niet non onophoudelijke beten bloorgefleld blijven, zoo waren wij genoodzaakt,
gelijk wij de beide vorige avonden op Zeezigt en de Dageraad ook gedaan hadden , een groot vuur voor bet huis to
laten nanleggen , en daar rondom to gann zitcen : de rook is
bet eenigfte middel , om die lastige infekten weg to jagen ,
althans voor een groot gedeelte ; want , offchoon wij een
vuur aangelegd hadden, gelijk men naauwelijks in de koudfie landen in de maand Januarij zou ontfleken, voelden wij
echter no en dan hunne beten . Ergere bezoeking had zekere
Directeur n . . . . kunnen hebben, die, mede met ons rondom
bet vuur gezeten zijnde uaast een der - kanonnen, welke voor
bet woonhuis geplaatst zijn , bij ongeluk de kap aanraakte,
welke bet zinkgat van dat fluk gefchut dekte . Oogenblikke.
lijk kwam dnar onder uit een zwerm marbonfen (foorc van
wespen) voor den dag, wnarvan er een onvriendelijk genoeg
was, hunnen verfloorder cen' {leek op de regterwang toe ce
brengen, die, fehoon dezelve zijn aangezigt eeuigzins deed
zwellen, hem nogtans geene hevige pijn fcheen ce veroorzakeu .
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Eindelijk was bet ook cruder tijd geworden, ons inn tafel
to plaatfen , wear guile blijdfchap en vrolijke fcherts den
hoofdtoon voerden, en order welke wij tot long ever mad .
dernacht bijeenbleven . Regt grappig was bet gezigt, dat
wij , tang reeds aao tafel gezeten ziijnde, achter ons badsiee<
op de menigvuldige footboys , die alien order elkander op den
groad lagen to flapen, de verderet bediening dier tafel son bet
hulsvollt op Bsyfef . vlijt overlatende . Geene minder belag .
chelijke vertooning leverde bun ontwaken op, toen elk op .
geroepen werd om zijuen mee ster near bet vaastulg to vol .
gen, dot hem, wader near bull moist brengen . Wat ons be .
trof, wij befloten, her voorftel van den bruidegom, omen
gastheer, inn to nemen, then nacht bij hem op plantaadje ree
biajven flapen, en eersc den volgenden morgen near Zeeaigt
terug to gain : de hangmsten warden d us fpoedlg voor one
klaar gemaakt, en weidra fliepen wi) zoo vast is, dot wij
noodig hadden , des morgens door de footboys gewekc re worden .
Nog vrolijk denkende nan de menigvuldige genoegens van
den vorigen dag, verlieten wij no bet ontbiit onaen gastheer .
Mijne beide medgezellen verk'ozen den weg near huffs to voet
of ce leggen ; terwljl 1 .k mij no bun vertrek in bet pontje
zette, dot one den vorigen dag near Bayfen .. vlijt gebragt
had . Aldus in eentaamheid geteten, kortte 1k den djd met
lezen in de Disticha van c1A TO, waarvtn ik een exemplaer
van den bruidegom ten gefchenke had onevengea . Aan de
plantaadje Cleraeuslmrg genaderd zljnde, kwam db faotboyvan
amen vriend D . R . mij gun den oever der kreek zeggen, dot
de beide wandelasts dear op mij wachtten . Hier flapte ik due
uit bet vaartuig , om verder met hen near Zeezigt to kuije .
ren . Wij lieten , na even bij den Directeur R
die den vorigen dag een onzer tafelgezellen geweest was, vercoefd to
hebben, ons de kreek overzetten, en given last son de roe! .
jers, oni bet vaartuig naar hula re brengen, en Want her
breakfast ce beftellen . Na een korc bezoek op Zeewijk en
Nieuw vas comme je to pousfe, wandelden wij hugs denzelfden
oever der kreek voort tot de plantaadje den Briel, alwaar de
Directeur a . . . ons wilde overhalen, bet breakfast re bill .
ven gebruiken, waarvoor wij echter heufchelijk bedankten .
Wij konden intusi'rhen niet weigeren , eenige verfriafching to
gebruiken en eene cigaar to rooken . Van dit laatfte fpreken_
de, zou ik, mij herinnerende, door wie en in walk gewaad
am het komfoorijea met vuur wend atngeboden, cane opuier_
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king hierbij kunnen voegen, juist wel niet vreemd op plan .
taadje, maar vreemd zeker voor Europefelte oogen, indien ik
i3iet vreesde, dat deze brief welligt in handen mogt komen
van de eene of andere onzer lieve Hollandfche meisjes, die
zeker blozen zoudem , als zij vernamen , dot wij , met won fieur T A R T U F E , geen zakdoek bij de hand hadden , of,
om een meet lokaal idde to bezigen , geen banaanbled can
bet voorwerp , dot voor ons flond , hadden uitgereikt
Doch felt u gerust, mijne lievenI de Natuur zelve is naakt,
en juist bare naaktheid levers bet bewijs op van hare on .
fchuld . - Dit voor onze lieve vriendinnen ; maar u moet ik
ernfig waarfchuwen, om dezen regel niet to algemeen op
to vatten : integendeel , boudc bet met mij daarvoor, dot de .
ze regel can menige uitzondering onderhevig is, maar dat de
gewoonte bij vele onzer halfnaakte zwarte fchoonheden de
onfchuld tot eene tweede nacuur gemaakc heeft,
Qp onze verdere terugwandeling had ik gelegenheid, bet zaad
van de anilplant, die hier overvioedig in hec wild groeit,
in to zamelen, om bet binnen kort, met meer andere zaden
van onze inlandfche gewasfen , aan eenen in bet moederland
welbekenden Botanicus to zenden . De brandende zonnefralen
xioodzaakten ons voorts , onze fchreden to verhaasten ; en zoo
kwamen wij binnen een kwartier ours op de Dageraad can ,
van waar wij ons naar Zeezigt lieten overzetten , met bet vaste
voornemen, then dag en den volgenden verder nit to rusten .
Want offchoon wij tegen Zondag ten maaltijd genoodigd waxen op Nieuw vas comme je to pousfe , waar de Direcceur een
fpel can do flaven zoude geven, zoo hadden wij vermeend,
voor deze vriendelijke uitnoodiging to moeten bedanken , to
xegt begrijpende, dat, is er een tijd van homen, er ook een
tijd van gaan moet zijn . Wat onzen gastheer betrof, dear hij
vpornemens was, den iflen Augustus, bij bet trouwen van
den bruidegom , can bet fort weder tegenwoordig to zijn , en
niec to long van buis wilde blijven, drong hij er op can , dat
wij ons vertrek nog eenige dagen zouden uicfellen , 't geen
echter onze bezigheden in de fad niet toelieten ; zoodac wij
nog al moeite hadden, hem to doen beloven, Maandagmorgen met den bruidegom en ons to zullen vertrekken . Wij had.
den bet genoegen, dezen Zaturdagavond nog bij ons to zien,
en maakten toen de fellige affpraak , dot wij den vo'.-genden
dag bet middagmaai bij hem zouden komen gebruiken , en op
Buyfen-vlijt vernachten, out Maandagmorgen met de ebbs
near bet fort to vertrekken.
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Aldus heb ik u bet een en under van ons aehtdaagscb ver.
tllijf op Zeezigt medegedeeld . Van onze terugaeize beb ik u
minder to verhalen. Volgens af1praak vergeten wij tegen vijf
lure de plantaadje Zeezigt ; in bet voorbijvaren legden wij
even op Nieuil' vas comme je to pousfe aan, om den Heer s. ,
die ons ten maalcijd genoodigd had, en zijne gasten ce groeBij onze aankomst vonden wij de Negers druk
ten .
aan bet danfen en zingen, dart bet fpel reeds eenen aanvang
genomen had ; terwijl nu en dan nog eenige andere Haven en
flavinnen van de naburige plautaadjeu aankwamen, cm deel
tan bet fpel re nemen.
U een denkbeeld van zoodanigen dins to geven,is niet wet
mogelijk ; men client denzelven bij to woven, om al bet be .
lagchelijke daarvan to zien. lien of twee trommen, of lie .
ver uitgeboolde boomitammen, cot dikte van cirda eon voes
diameter, waarover een raw vel of blass gefpannen is, waarop
de fpeler met de vlakke band fleas, zijn de 4dnige infrumen .
ten , die daarbij gebezigd worden, en al bun ascompagnement
What in een' zeer eentoonigen rytbmus van cwed maven,
fnelle beweging, vierkwarts mast, de eerfle mast verdeeld
in ddn kwart, twee achtttetr, kwart met flip en Rcbtffe, en
de tweede maat in vier achtften , kwarc met flip en aehtfle .
De vrouwen, die geen deel aan den dans nemen, beffen
daarbij eene vtij eentoonige melodic aan, welke eclrter over
het geheel zuiver genoeg gezongen words . Her intlrument,
dac Karen zang begeleidt (jorrejorrs genoemd), beftaac uk
eenige aan elkander geregene flukjes bout, in den vorm van
fchuipen gefneden , welke zij, door beweging met de ban .
den, op de halve meat tegen elkander doen kieppeten . Ge.
wooniijk dansc flechcs een of twee paren to gelijk, aicijd de .
zelfde pasfen en dezelfde figuren makende , tot dat zij door
anderen afgelost worden .
Nadat wij een tijdlang dit fchouwfpell hadden aangezien,
semen wij afrebeid van bet gezelfchap op Mew vas comma
je to pousfe . en roeiden verderop near Buyfen-vlijt, waar wij
eerst om 8 ure 'a avonds aankwamen.
Den volgenden morgen was alien reeds vroeg in de weet ;
de bruidegom had dezen nog lets ce belasten ; gene had an .
dere inftructien to vragen ; de footboyt hadden nu dit, dan dat
weder vergeten, en zoo wend bet zeven ure, toen wij ons
in bet vaartuig zetteden . Wij hadden twee poncjes tot ooze
befchikking ; in bet eene, waarin wij ons bevouden, hadden
wij niets anders medegenomen , dan hergeen wij onderweg
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nog noodig mogten hebben ; bet andere was geladen met on .
ze koffers en bananen voor de iNegers . Ook un weder toonden onze roeijers (op twee na dezclfde , die ons naar Zeezigt
gebragt hadden) hunne ktlnst, daar zij niet de mintle moeite
aanwendden, om bet andere vaartuig vooruit to Uiijven, en
echter niet door betzelve konden ingehaald worden Nahij de
plantaadje Brunswijk maakte onze vriend v . T. mij opmerkzaam op eene pleisterplaats der Boschnegers , gelijk er nog
ilechcs drie zijn,waar bet bun g2oorloofd is, tij to floppen .
Aldus voeren wij , met overheerlijk weder, tot de plantaadje Beekvliet, naast Charlottenburg gelegen, alwaar de onde oudile kolonist, ons aller .
de Directeur scri
vriendelijkst oncving . De man fprak nog van mijnen zaligen
grootvader , van mijnen vader, then bij zeer jong gekend
had . Ten uiterfle over zijne ontvangst voldaan, wandelden
wij naar Charlottenburg langs een pad , wear de gent der ba .
tulle, welke in bet wild groeide, onze rerkorganen Ilreelde .
be Negers van ons vaartuig, dat wig vooruitgezonden hadden, vonden wij bij onze aankoinst reeds bezig met hunne
bananen to koken en to roosten .
Op aandrang van den Heer R . befloten wlj op Charlottenburg bet volgend tij of to wachten , en alzoo bet middagmaal
zoo wel als bet breakfast hij hem to gebruiken, hetgeen on .
ze roeijers zeker niec kwalijk opnameu . Behalve eene wandeling 's middags naar den Directeur n ., op de naastbijgelegene
plantaadje Liverpool, bragten wij voorts den overigen dag
door op Charlottenburg, en vertrokken tegen negen ure, na .
dat bet andere vaartuig een grooc half uur ons reeds vooruit=
gegaan was . Onze roeijers hadden echter geen uur tijds noo .
dig, om bet in to halen ; wij liecen bet op zijde komen , ga .
Yen de Negers eenige verilerking, en vermaanden hen ons to
trachten bij to blijven .
Het was vier ure na middernacht , toen wij , op de riviet
Suriname, de planteadje de Morgeeffond voorbijkotnende, aldaar de pont van Zeezigt vonden lig4en, die Donderdags to
voren naar bet fort vercrokken was, en nu weder op weg
was naar de Motkreek . De Negers van dat vaartuig reikten
ons eenige brieven over, die hun in de flad voor ons medegegeven waren . Nu naderden wij langzamerhand de flad ; en ,
offchoon de vermoeidheid der roeijers hunnen tlaaplust opwekte, flapten wij echter ten vi}f ure aan de Steenenkl:p

NAAR DE PLANTAADJE ZE,EZIGT.

423

(eene and ere landingsplaats, viak over bet Gouvernemen:ts.
buffs gelegen) aan wal .
De tijd verbiedc mij , bier ii g lets bij to voegen. Groet
alle mijne vrienden, en geloof mij fleeds
T. V.

Paramaribo,
14 Aug . 1,124 .
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M en verhaalt, dot er in bet aloude

Egypte, niet verre van

de Oafrs van de Delta, eon Europeir woonde , die zijne vel.
den in vrede bebouwde, omringd van zijne dochters, en, in
rust en onfchuld , gelukkig Ieefde. Intusfehen had de Gonereal B 0 N A P A a T E de Franfchen In bet vaderland der oit AR Ao's geluid ; derzelver leger was voor diexandri! geland ;
bet had Kairo , de Piramiden , Thebe, Heliopolis gezien ; many
de Turken vlugtten your bettelve, lokten bet in de woes .
tijn, en droegen zorg, alles op hunnen doortogr to vernie .
len en in brand ce fleken, tea einde betzelve son honger I
dorst en allerlei ellenden prije to geven .

Europeers werden, op hunne vlugt, door ben verwoest, zije ne landelijke woning vernield

Ook de velden de*

•, en zijne dochtera in flavernij
weggevoerd . Wanhopig zwierf hij eenigen t1jd road , zonder
woonilede, zonder wijkpleats, en, vol verlangen om zijne
dochters to wreken , wendde hij zich tot de Franfchen ; be.

floten hebbende, bun ten g ids . i n de woestijn to verilrek .
ken . Hij vond de troepen afgemat en aan bet gebrek tee
prooije ; de honger folterde bet Franfche leger, en bet bad,
tot lesfcbing van den dorst, niets dan brak en ongezond water. Desniettegenllaande trok bet moedig tegen den vijand

op ; terwiji incusfchen de bevelhebbers elkander met ang(lige
bezorgdheid raadpleegden, hoe zlj , no de vermoeijenisfen van

den dag en de gevaren der onophoudelijke fchermutfelingep ,
in de nooddruft der foldaten zouden voorzien . Nu vetfcheen

de Europeer . Een langdnrig verblijf in Egypte had hem alle
de gewoonten en geheime hulprmiddelen des lands leeren ken.
men, en hij ging voor den Generaai uie, met kracht den
grond crappende, en near bet gerucht zijner flappen luiaterende, waarbij dezelve een dof geluid terngkaatfle en een
dik flof zich verhief. Eindelijk , teen de zon was onderge .
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gaan en de fchemering zich begoii to verfpreiden, meende do
gids eensklaps een' belderen klank to hooren, en flond flil,
van nieuws op den grond trappende. » Hier, bier is betl"
riep hij nit ; ;, bier is eene flo I" Op dic onbekeude woord
zagen alien elkander met bevreemding aan , terwijl de gids
voortging met her terrein to onderzoeken, can zich van den
omvang derzelve to verzekeren ; en nu detzochc hij , dat
men den grond opgroef cer plaatfe , welke hij aanwees . De
foldaten gehoorzaamden, wierpen bet zand her- en derwaarts,
en reeds begon bet gemor der ongeloovigheid hunne werkzaamheid to verlammen , toen op dEns bet llouweel ais wagzonk in de drooge en afgefcheidene graankorrels, en dezelve
to midden van den zandgrond verfpreidde . Men had , name .
lijk , eene file gevonden , en de ontzaggelijke boeveelheid
koren, welke dezelve bevatte, voedde en redde bet ganfcbe
leger .
Deze wijs van bet graan in den grond to bewaren, en bet .
zelve voor ontkiemen to behoeden, hebben de Franfchen aan
Egypte to danken, en de krijgstogt van Syria fchonk hun de
kennis, of aithans-de ervaring, van deze manier, om her
graan to beveiligen tegen de gevaren,aan welke bet door gis .
ting of door infekten, die bet verteren of verilinden, is bloorgefteld. Men vertrousvt bet aan den grond , waaruit bet is,
voortgefproten , en deze fchenkt heczelve alzoo ten tweeden
male aan den mensch, om hem to voeden . De Heer VEItN A U x, die geese middelen ongebruikt laat, om der mensch .
heid van nut ce zijn, heefc alreeds fib's to St. Ouen doen
zamenflelien, en dezelve op dezen eigcn' flond in her open
baar geopend.

I

DE BARMHARTIGE SAMARITANEN VAN ONZEN TIJD.

n den oorlog van 1799 trokken zich de arme WWaldenzen in
de valleijen van Piemont de gekwetflen van a!le volken op
bet hartelijkst aan . Ten laatfte, echter, waren alle de hnlpbronnen dezer arme lieden geheel uitgeput . „ Nu hebben wij
„ niecs meer," fpraken zij tot de kranke Franfchen , ,, onr u
„ to verkcvikken ; maar, daar onze geboorcegrond u geenerr
„ bijiland vermag to bieden , zoo willen wij u naar den uwen
,, - dragen ." En nu vervaardigden zij terftond draagLaren,
legden de zieken en gewonden op dezelve, droegen op deze
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wijze meet dan driehonderd Franfchen over de ftelle, ru .
we, ongebaande &pen, en bragten ben gelukkig in bun vaderland over. - Dot deden die Waldenaen, die, omdat zlj
van oudsher getrouw bleven non bet Evangelie, ook van
oudsher door de Franfchen en Sardiniers vervotgd , vertre.
den en vermoord zijn geworden I
SCHOKKENDE TEGENSTELLING.

De vrijwillige gifcen ter herbouwing van de St. Paulus kerk
to Rome zijn reeds geftegen tot anderhalf mlllioen . En de
ongelukkige Grieken 1 . . . Een Tempel ce minder en eene Na .
tie to meer : zou dic Hem, die niet woont in Tempelen, met
handen gemaakt,niet welbehagelijker zijn? Dot elk Christen-,
dat elk menfchen .hart antwoorde l
VERHOOP VAN VROU W EN TE LONDEN .

(Tablettes iInglaifes . Bruxelles , 1825 .)
Qui que to fois, elle [la femme] est ou fat to mfrs
.

De regtbanken van

L E G 0 U V¢,

Mirite des Femmes .

Londen ftraffen, wet eene aanmerkelijke
geldboece , hem , die zoo meddoogenloos is van een beest to
mishandelen ; terwiji de regter zich genoodzaakc vindt bet to
bejammeren , dot de wet zich flier uitflrekc tot bet voorko .
men van de verlaging der belangrijkfte helftdes metrfchelijkee
geflachts . Het fchijnt, integendeel, dot de regtsvormen der
echtfcbeiding, door den verkoop der vrouwe bij de gemee .
n e volksxlasfe, gegrond zijn op gebruiken, door de aloude
Britten overgeleverd, reeds v66r de Deen/ehe Dynastien .
Pen man, over zijne vrouw niet tevreden, aan hare getrouw .
beid twijfelende, of bewijzen hebbende van haar wangedrag,
wil fcheiden . Hij deelt zulks zijner echrgenoote mede. Bei .
den begeven zich , op marktdag , near bet plein , waar daze gehouden wordc. De man leidt zijne vrouw aan een touw .
om den balsa vastgemaakt. Hij bindt haar met hetzelve , ter
plaatfe, want bet vee wordt verkochc, en verkoopt haar' in her
gpenbaar, in bet bijzijn van getuigen . Gemeenlijk gefchiede
de waardering door een' deurwaarder, zeer dikwijls door dee
I1ENGBLW. 1826 . NO. 9.
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man zelv' . Wanneer de prijs vastgefteld is, die zelden eenl.
ge weinige (Eng .) fchellingen to boven gnat, maakt de koorper de vrouw los, ment haar , als 't ware , bij bet uiteinde
van bet touw, en ontbindt bair niet, vb6r dat hij aldos bet
plein ter helfre is doorgegnan . Deze foort van verkoop, in
Engeland zeer gemeen, worden door bet yolk aangeduid met
den naam van hornmarket, de horenmarkt. De kooper, altijd
weduwenaar of ongehuwd , is doorgaans een liefhebber der
verkochte koopwaar . De aldus verkregene vrouw wordy daar .
door de wettige echtgenoote van den kooper . De kindereni,
tilt deze vereeniging geboren, worden als wettig befchouwd
de wet tegen bet overfpel en de bigamie kan echtgenooten , dus
gefcheiden en in nieuwe betrekkingen levende, niet ber .eiken.
Somwijlen , evenwel ; verbindt zich de vrouwekooper , door
kerkelijke inzegening , van nieuws met dezelve, ten elude
den ftand zijner kinderen tegen alien twisrgeding to verzekeren . Een En;;elfche Lord heeft, v66r eenige jaren, een bew!?s geleverd van hetgeen ik zoo even zeide. Deze Lord ,
de vrouw van zijnen Iijfkrecht gefchaakt en daarna gekocha
hebbende, deed zijn huwelgk, op voormelde wijze, kerkelijk erkennen .
Op den t z April 1817 kuijerde ik over de beesrenmarkt
van Smithfield. Eene ontzaggelijke volksmenigte was aldaar
verzameld . Ik zag een' man, die poogde een touw to flaan
om den hals eener jonge en ongemeen fchoo4e vrouw . De
ongelukkige verzette zich en worftelde uit alle magt tegen
deze daad van geweld . Naardien zuiks een groot gerucht en
cen' oploop verwekte, nam cen geregrsdienaar de echtgeroo .
ten in verzekhrde bewaring, en brags dezelve bij den fchour .
Aldaar ondervraagd , befchuldigde de man zijne vrouw van •
echtbreuk, welke zich daarvan niet volkomen wist vrij to
pleiten . Her gevolg was eene gemoedelijke vermaning tot
eensgezindheid ; waarna beiden in vrijheid werden gefteld .
Te Doncaster, op bet plein Bnttacrofs, had op den 9
December 016 een dergelijke verkoop plants, to midden van
cen' verbazenden toeloop van yolk, waar men eenen man zijne vrouw aan een' fchilder zag verkoopen, voor den matigen prijs van vijf en een' halven fchelling .
Op den 3o Januarij 1817 werd eene vrouw to Wellington
verkocht voor den fpotprijs van een' en een' halven fchelling ;
terwijl de kooper hovendien nog een kwartje bier ontving,
om op de gezondbe:d des verkoopers to drinkers .

V iritOOP VAN VROtIWEN 1'E LONDIM
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Eene andere vroucf , nbg geen twintig jaren out , wend ,
met eene ongehoorde onbefchoftheid, op deli 4 April 1817,
thec bet touw om den hals, naar bet vlek Dartmouth ge-

fleept door haren eerldozen edbcgenoot,enverkoChtvoortwee
gttinjes . Her zlgtbaar beftig zielelijden dezer ongeltikkige ,
eerst redert anderhalf jaar gehuwd , wekte de levendigfte Heel6
neming van alien. Te midden van haar ellendig noodlot bad
zij bet geluk , bet eigendom to worden van fiend, die ban
voorheen bemind had.
Een postiljon, S A M t1 k t w A L t

s geheecen , bragt desge .

Iijks zijne VrottW ter marks to Canterbury, en band halts',
met een' halfter om den nek, aan een' der paten, to zelfdeC
tinde dieneude voor bet vee ; waarna zij' door hem in bet

dpenbaar wend geveild .
Een andere postiljon trdd toes oft;
de aldus ten roan gefteldd vrotiw to koopen, Welke hem go.

laten werd voor bent gallon (vittt flesicben) bier en eetf
fchclling, In tegenwoordigheid van taliooze aanfdhodwbrl.
De verkooper wab flechta zes maanden gehuwd geweestt
ne vrouw celde negentien jareni

Een foldaat ~ then name r o o N E, met groot verlof to MA

tingham zich bevindende , en reden meenende to hebben, om

de huwelijkstrouw zijnet wederhelft to verdenken , befloot,
zich van haar op gezegde wijze to onidoen ; tetwijl hij,
fchoon vruchteloos , nog partij zocht to trekken van etjne
waar. Blj opbdd werd zij ten verkoop aangeboden, voor
Brie pence (flulvers) Ingefteld j en tbegewezen Safe een' lief
hebber voor zes pence. Zij Wefd afgeleverd met deli bal&
fier, tinder bet gejuich eener groove volksmenlgte .
IQiet sheen de verkoop der vrouweh door bare tans
een openbaat gezag ; maar ook die der manners door hnnne

lien

vrouwen, hoewel feet zeldzaam, is niet t'dndef vootbetild ;
en, offchoon de regters den mannelijiten Aretkoop afkeureir,
durven zil edhtet deszelfk nietigheid even min bandUveu , Ma
van then der vrouwen .
Eene zaak van dusdanigen ongemeenen Sard werd gebregt

poor den eerften overheidsperfoon van Dreghead. Eene vrouw i

met name MAR G A R S t H A c o L L I N a s verklaagde haren
ecbtgenoot, als haar verlaten hebbende, om met eene andere
vrouw to gaan leven, be man verklaarde , to zijner veron,
fehuldiginge , dat zljne vrouw van een allerboosaardigst kaskter was ; dot zij, in hare woede, hem aan bast, welker

eigehdom hij thanS Was, bij terkodp had afgeftaan en gel ..
Eea
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leverd voor twee pence ; dac, herhaalde malen , zijne eerfte
vrouw hem zoo geweldig had gebeten, doe hij, nog no verloop van verfcheidene maanden , finds welke hij reeds haar
niet meet toebehoorde, daarvan de merkteekens omdroeg,
(welke hij inderdaad vertoonde .) De vrouw , welke hem ge .
kocht had, als getuige geroepen, bevestigde deze daadza .
ken, alsmede den verkoop, en verklaarde, dat zij dagelijks
meer en meer voldaan was over hare aanwinst ; dot zij• ver
meende, dot er geene wet befotd, welke haar konde bevelen van dezelve affand to dpen , naardien bet regt der vrou .
we, om haren man, met welken zij ni'et tevreden was, to
verkoopen aan eene andere vrouw, welke met hem gediend
was, behoorde gelijk to ftaan met dot des mans, wiens regc
to dezen werd erkend, inzonderheid, gelijk in bet onderha .
vige geval, wanneer er eene wederzijdfche overeenfemming
plaats greep . De aanklaagfer werd zoo zeer verbitterd over
bet pleit, zoo vol gezond verfand , der koopvrouwe, dot
zij, bet ontzag vergecende, hare beide wederpartijen in bet
sangezigt vloog, en, zoo men hen niet had gefcheiden, de .
zelve met bare tanden en nagels zoude verfcheurd hebben .
Hoe toch last zich de voortplanting van zulk eene fchande .
lijke gewoonte, uit de eeuwen der barbaarschheid, tot op
onze verlichte dagen , overeenbrengen met den Christelijken
Godsdienst? Ik waag bet geenszins, dit vraagfuk op te losfen ; mij bepalende tot de opmerking, dot dit fchandelijk gebruik onafgebroken is in fand gebleven ; dot bet , als 't ware , dageliiks in praktijk words gebragt ; dot , wanneer eenig
overheidsperfoon der Graaffcbappen, van dergelijke verkoopen tijdig onderrigt, dezelve trachtte to beletten, door middel van geregtsdienaars of deurwaarders, bet graauw hen 21 .
tijd heefc verdreven, handhavende h'etgeen bet als zijn onvervreemdbaar regt aanmerkt . (*)
(') In de Engelfche dagbladen fond, dezer dagen, dit ortikel f ,, Een zekere H I L TON heefc zijne vrouw verkocht
• op de marks van Brighton . Naardien alle de aldaar ver .
• kochte vuorwerpen een Regt betalen , vervoegde zich de op• zigter bij hem, om een' (Eng.) fchelling in to vorderen ,
,, aangezien her verkochte voorwerp (de vrouw) was begre„ pen in bet artikel der niet uitgedrukte voorwerpen . De
• echtgenoot wilde niet meer geven dan 8 (Eng.) fuivers ;
• een Regt, geheven wordende van een beest, doe wij ona
„ fchamen hier to noemen : eindelijk liet bij zich overreden,
• om bet gevorderde to voldoen . De vrouw is verkocht voor
• 30 fchellingen . Men heeft echter last gegeven, om den
• verkooper in Regteu to veivolgen ." - Yert .
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TREE VAN BA&STYENEN .

THEY

(Ult

G. T I M

VAN

BAYSTEENEN .

u o w a x v'a Relfe naeh China .)

Wie zou gelooven , dat er oene foort- van bakfeen beftaat,
welke tot eten en tot drinkers client ? En toch maken de Chi.
nexen zulke bakfteenen nit net overblijfrel der tbee, welke,
mg eene klevende floffe vermengd, in den oven wordt ga .
droogd . In geheel SiberiJ worden deze iteenen geftampt,
met beet water, melk en zout , ook wel met boter , ge.
mengd, en zoo met veel imaak gebruikt . Tot tijd en wijle,
dat zij op die wijze genoten worden , pan zij , ala eeao
gangbare munt, van de eene in de andere hand over.

VERSCIIILLEND GEBRUIIt VAN NET WOORBJE VAN OP VON
IN DUITsCrJLiND EN OP CURAcAO .

Iij

(Uit de Curapaofche Courant van 23 Nlaai •t

zEa6.)

zien in de Duitfche nieuwspapieren, dat bet liana ta,
?vitschland, en vooral in die landen , welke onder de Vor.
(ten van bet Ileilige Verboud than, op nieuw, op zwareboe .
ten, verboden is, om bet voorzetfel van v66rden familienaam
to gebruiken, aan hen, die niet van adel zijn, en dat dit
woordje von of van alleen aan den Adel words verleend . Dic
doec nsdekna betgbruik,hetwlkbier ndez kole
nie plaacs heeft, alwaar de Haven den familienaam hunner
meesters aannemen , met bet voorzecfel van ; b . v . : een Ilaaf,
Or den Heer A . toebehoort, wordt genoemd 7v A rr V A N A .%
zoo ook PEDRO VAN B ., MARTIN VAN C . enz . Het
voorzecfel van , hetwelk this bij bet Heilige Verbond bet
kenteeken van adel is , words in de kolonien gebezigd ala
keuteeken van den flavenitand .

GIDEON ERNST VAN LAUDON .

Deze groote Veldmaarfchalk der Oostenrijkers was , vd6r
den aanvang des zevenjarigen oorlogs, een onopgemerkt , arm
Officier b.ij een Flongaarsch Grensregemenr . %Vanneer hij , re dies
djdc, bi elken ultftap to peord eu Were kleine rein, elk oord
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naauwkeurig overzag, en daarna voor zich beoordeelde, of
en hoe van hetzelve in den oorlQg partij to trekken ware ,
en wanneer hij to huis beflendig in krijgskundige werken
en landkaarten zich verdiepte , vroog hem zijne vrouw,
K L A R A VAN H A G E N, wel eens, waarom hij zich toch
ptet dat fluderen en navorfchen zoo zeer vermoeide,
„ Dat
,, silos heb ik noodig ala Veldmaarfchalk ;" antwoordde bij
,don lagchende . En dic woord werd waar .

PE bOTER~EAtrw,

-In de 1lln Falieri werd een groot gastmaal gegeven . Alle
de Edelen van Venetie waren door to zamen . Met fchrik on ;.
dekt de Ceremoniemeester, bij bet opdragen van bet nage,
regt, dat er een tafelfluk ontbreekt, gelijk weelde en praai
zulks vordercn . Men raadpleegt den ouden r A s r N o , eez,
beeldhouwer, die zich, met zijnen kleinzoon C A N OVA ,
toevallig in bet paleis bevindt ; maar de grijsaard float verle.
gen . Terftnd heeft de jonge C A N 0 V A eenen inval . HiJ
vraagt om een auk boter, en kneedc, met eene meesterhand,
zoo feel als fchoon, hetzelve tot eenen leeuw, die, op de
tafel geplaatst, de bewondering van alle gascen wekt . Men
vraagt naar den maker, en wil,dat bij in den kring derEdelen verfchijne . Met eene befcheidene fchroomvalligheid treedt
de jonge kunilennar de zaal binnen , om luide toejuichingen
over eenen arbeid to ontvangen , die , vergankelijk van wege
de fof, niettemin de voorbode was van die onflerfelijke wet .
ken, welke zijn beitel vervolgens uic marmer wrochc .

,pE GELUKEIGE, DOCTORALE ROES,

Zeker Arts werd, onverwacht, van eene vrolijke partij,
waar de flesch drok was rondgegaan, gehaald bij een ddnig
kind van drie jaren , dat, plotfeling door eene ongefleldheid
overvallen, met een koortfig -rood aangezigt , bewusteloos
lag to rogchelen. De Dokter voelde den pols, fchudde bet
hoofd,voelde zijnen eigenen pols, en zeide eindelijlt : ,a Het
knaapje is dronken ." De verbaasde moeder weifelde, en gaf
zelfs van verre to ver{laan , dat zij deze uitfprank zelve alt
bet pitwet14feI van dronkenfehaQ befchouwde . De Doktet

DE GELUR1<IGE DOCTORALt
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bleef acbter bij zijn gevoelen, en bij onderzoek Meek, dat
de kleine patient werkelijk zich non eene $esch brandewijn
vergrepen bad . De genezing, diensvolgens inprigt, had bet
gewenscht gevolg .
OM DEN WILLE VAN HET SME$ii ;
LIKT DE KAT DEN K4NDFLEER.,
Alies, alle;, wat betlaat,
Wet zich zien of denken last,
Wat men riek' of boor' of voeP .
Alles heeft zijn eigen does .
't Zij gij reist near Gal of Brit,
Naar den Moorman, zwart alt git *
Van bet Zuiden tot bet Noord,
Naar bet afgelegenst oord,
A lles, wet u ooit omgeeft ,
Toont, dat elk zijn waarom beefti
En dot leert ons zonneklaar
't Katie met den kandelaar.
Ziet eene , hoe bet zindlijk diet
Ijvrig en met groot pleizier
't Kaarsgerei al likkend fchuurt ;
Hoe 't op ieder fmetje tuurt,
En bet met de tonge wrijfc,
Tot geen vet meer overblijft.
a , gewis, die zindlijkbeid
1)lent met weidfchen lof verbreid,
't Beescje is Moon en rein en net ;
't Likc . . . maar enkel om bet vet
ja, alleen om 't vet, voorwaar,
Likt de kat den kandelaar l

I

Menig oud en jong gezel
Lijkt bet katje wonder wel .
Door, waar hooffche drukte woelt #
En 't van wandlend goud krioelt,
Of wear, in den hoogen read,
't Dier belong van kerk en fl:aat,
Geest en flrekking van de wet,
lionderdvoud uitecngezet,
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Of, met reden Lang of kort,
Eindloos overwogen wordt, Menig is or, war ge ook kijkt,
Die her beestje juist gelijkt .
Gaac op prachtige dindes,
Of op fiatige prides,
Woont concert en dauspartij ,
Bals en maskeraden bij ,
Of ontvangt flechts in den hoek
Van uw' warmen haard bezoek ;
'k Stel bet vast, dar overal
Zich her katje melden zal ;
Dar zich 't mondje in plooijen treks,
' C Spitfe tongjen ijvrig lekt,
En dat dikwijls veel gefchiedt
Om her fmeer en anders niec .
Ziet then jeugdigen perfoon,
Welgevormd gelijk Adoon,
Die voor elk bet hoedje ligt
Met een • lachjen op 't gezigt,
Pie, tot aller dienst bereid,
Ecn model voor vriendlijkheid ,
Nooit zich vrnchtloos nooden laat,
Maar, waar hij gevraagd wordt, gait,
En , door 't welgekozen woord ,
Iedre g^stvrouw ras bekoorc ;
Vrienden, 'k denk bier , dac ge 'c Vat ,
Aan den kandlaar en de kat .
'k Denk aan 't katje en aan her fmeer,
Zie fir ginds een kruijig beer,
Die, terwijl hij luchtig zwaait,
Om de meisjes henen draait,
Haar, was intresfeert , vermeldt,
En al 'c damesnieuws vertelt ;
Die Been eind heeft voor zijn ran
Maar een' vloed van zoecigheen,
Onder luiden lach en boerc,
Van zijn gladde lippen voert, ja,'k denk , bij dat kruijig beer,
Aan bet katje en aan bet fmeer .

LI9T DR KAT DEN RANDELRRR .

Als bet vrouwtje koost en vleit,
Als bet meisje firikjes breidt,
]Teen, ik denk dan, wit gefchied',
Zeker aan bet katje niet !
Maar, als 't lief, aanminnig wicht,
Als een neeijen of een nicht
Bloempjes leest en bloempjes ftrooit,
Oom en tante daarmea tooit,
Kucjes geeft en kusjes neemt ,
En zoo zoet en lieflijk fleemt,
o, Dan is 't mij, of ik w$ar'
Een befmeerde kandelaar l
Als, met menig compliment,
Zich een kaalrok cot mij weudt,
Mij al buigende begroec,
En met hoflijkhean ontmoec ;
Als hij , die zicbzelv' beklaagt,
Van mijn vriendlijkheid gewaagc,
En, cerwiji hij voor mij float,
Niets dan van mijn goedheid praat,
En zijn mond mijn menschlijkhei4
'k Weet niet welken lof bereidt, -Lieve vrienden, 'k denk dan wear
Ann de kat en aan bet fmeer .
Als ik in een' winkel kom ,
('t Is bet zelfde nu, waarom)
En ik vraag de juffer, daar,
Naar de prijzen van heur waar ;
Als zij mij dan , zeer polies ,
In de vorfchende oogen ziet ,
Fleemend zegt : „Het is wit eel!
'k Vraag een ander eens zoo veel ;
?k Geef bet (maar alleen nan u)
Waarlijk voor een' fpotprijs nu ."
'k Denk dan : „ Om bet fmeer,, veorwaar ,
Likt de kat den kandelaar!"
a , Het gnat er wonder toe !
Lieve vrienden, vraagt gij, hoe I
Ziet dan bij en om u been,
En giij fchouwt er menigeen,

43,

434

ON D$N WILLE VAN HET 5ME6>K

Die zich,
omit begeerde vet,
Grecig aan bet likken zet ;
Die zijn geest in banden dwingt,
't Lijf in honderd bogten wrings,
En , wanneer die ho ding at
Hem een weinig moeili," k vall',
Dan zichzelv' wijst op hec f'meer
Van den gouden kandeleer.
Waarom kruipt barop, en graaf,
En de grootlle beer, a s ilaaf?
Waarom buigc zich de edelman
In bet flof, zoo diep hij kanf
' rWaarom flikken velen , itil ,
De ouvergulde bittre pit?
Waarom duldt zoo menigeen
't Bitfe woord, fchoon hard als feenl
Waarom zien wij vaak de kunst
Vrijen om der dwazen gunst ? Alles, vrieuden, op mine eerl
Om ;t zoo zeer geliefde fmeer .
Waarom words die fchoonheid rag .
Die vaak ftuursch en fpijtig was,
Vriendlijk, lief, bevallig, goed,
En als thpebanket zoo zoet ?
Waarom kust haar rozetnoud,
Die zdo veel bewondraars vond,
En wear 't waas van 'c fchoone op left,
D'eigen Mond der leeltikheid?
Waarom words haar poezle hand
't Deel van d' ouden vrek Argant f
Om bet fmeer , gelooft bet maar,
Likt de kac den kandelaar .
Zie ik in de wereld dan,
Dat een groot, aarzienl_jk man,
Die zijn koets en raardon rijdc,
Zijnen mindien vleit tin vrijt ;
Dat hij, als bet niemand ziet,
Hem de hand van vriendfchap biedt,
En eens helder met hem klinkt,
,En eens lustig bij hem drinkt,
En hem, als ter loops, meteen
Een' zak guldens vraagc ter teen, -'k Denk dan , vrienden , weet gij was 1
Aan den kandlaar en de kat.
Als een fchrander advocaat
Fil partij ten maaltijd gaac,
Of een eerlijk praktizijn
Op een' vollen beker wi4jn
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Zijn kiienten gul trakteert,
Daar hij ampel befonjeert ;
Als een fiaatsmdn, beer of fchout
Ongewone feesten houdt, 'k Gun dan alien graag die pret ;
Moor ik denk alweer son 't vet :
't Katje , vrienden , likt , voorwaar,
Slechts om 't fmeer den kandelaarl
zob goat bet to alien tjjd';
3a aar
, gij ziet , of hoort , of zit ,
In de ftad en op bet land,
Op de zeeen en aan 't ftrand ,
Adel, burger, boer en beer,
Allen doen bet om bet fmeer .
Deze houdt zich willens blind ,
Die onnoozel als een kind,
Gene doof en deze itom ;
Maar - een elk heeft zijn waaraarx
Om bet vet en fmeer, vdorwaar,
Likt de kat den kandelaarl
Wei dan, vrienden, hoort mijn' raadI
't Likken is fomtijds niet kwaad ;
Moor draagt zorg (feeds , dad bet vet
Nooit uwe eer en deogd befmet .
We] dan, 'k zeg bet Rout en (tijf 1
1lioudt die likkers van uw lijf :
Want zij doen bet, zoo gij ziet 1
Om bet fmeer en anders niet.
Waar uw pad u brangen zal,
'c Is niec anders overal
Om bet vet, 't is zonneklaar,
Likc de kat den kandelaar .
GERARD BRANDT UA<a .

MORGENLIED .

C")

Daar komt de blijde morgen .

Hoe fchoon is ziju gelaat I
Met hem verdwijnt de fcheemring,
En glanst de dageraad .

S•) Wij molten onzen Lezeren kenbaar waken, dat daze bevaltige dlehtrsm
ge en nit de pen vloeiden van„ aeaAaDDS An aa:s VAN DIN nnaa,tI
• Ilerrsnveea, in Vriesland, van bedrijf Schoenmaker, die, boewei in be„ boe eige omQandigbedea leveode, zich menigmeal opgewekt vindt, om eeg
• rijmpie of gedicheje to verveardigen ; waervea bet bier medeeedmelde tat
prorar verilre :ke.
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Daar r1jst aan de oosterkimmen
De zon met majesceit,
Van war zij voor onze oogen
Haar heerlijkst licht verfpreidc .
Zij fpiegelt zich in 't beekje,
Dat kabblend henenvlier,
Ep kaatst haar' lichtfl•raal weder,
Voor ons, in 't fchoonst verfchiet.
Men hoort de vooglen zingen,
In 't lieflijk morgenuur ;
Elk wijdt zijn blijde toonen
Den Schepper der Natuur .
Ons eerst gevoel zij darken,
Wen ons de morgen wekt ;
Daar Gij , o Hemelvader !
Ons met uw zorgen dekt .
o Bron van vreugde en levenI
(=ij fchonkt Natuur die pracht ;
Wij roemen in die weelde
Uw wijsheid , liefde en magi .

G

DE ZONNEWIJZER.

ij, Zonnewijzerl zijt bet beeld
Van 'menig Vriend, wiens gloed ons flreelt,
Zoo lang voorwaar, en langer Diet,
Dan ons de Zon haar firalen biedt I
AAN

***

M
en kan, zoo ais ij zegt, joist alien der Poeten
(En 'it flem't u toe) geen Wijzen heeten ;

Maar, daar gij op den naam van Dichter niet kunt roemen,
Behoef ik elken Gek ook geen Poet to noemen .
L. V.
AAN EENEN LASTERAAIt

credurig gfchimpt ge op mij in bittre lastertaai ,
En maakt nan elk bekend mijn feilen en gebreken .
'k Lijd alles met geduld, terwijl 'k uw deugden maal,
En van uw edel hart en braaf gemoed blijf fpreken ;
Hoewel een ieder weet, zoo 'k mij niet zeer bedrieg,
Dat ik, zoo wel als gij , alsdan beflendig lieg I
L. V .

MENGELWERK .
PROEVE EENElt VERCELIJKINd VAN DE OtIIiE EN DS
NISE)WE BESCHAAPDE VOLKEN, TEN AANZIEN VAN
OEMEENSCHAPPELIJKE NUTTLQl4 INRICTINQElf,
Door
A . VAN B MMgLER,

W

Predikant

to

Oosterhout, (*)

anneer ilc deze Vergadering overzis, waarin i1 thane
de eer heb voor de eerfle maal als Lid en Spreker op to
treden , dan is het mij een aangenaatn denkbeeld , dat zij ,
volgens het doel harer inilelling , in zeker verbaud Nat
met alle menfehelijke vereenigingen , die. or, ten beflendigen zegen voor het menschdom , ooit of ergens beflaan ,
of geweest zijn , of no- zijn zullen . Immers in deze
Vergadering zie ik een gedeelte van de vaderlandfche Maat»
fchappij, welke zich door hare fpreuk : Tot nut van het
algenieen, en door hare hiermede overeenkomflige werkzaamheden, zoo loffelijk als weldadig onderfcheidt ; Inaae
deze Maatfchappij zie ik wederom zusterlijk de hand reiken aan andere Nederlandfche inrigtingen , waarin waar •
dige medeburgers zich vereenigen , om wel verfchillende
gedeelten van den akker der menschheid to bearbeiden ,
maar waarmede zij toch alien, op kleiner' of grooter' affland , ten doel hebben , om denzelven vruchthaar to mi .
ten, en de fchoonfle vruchten van kennis , deugd en
waar levensgenot to doen opbrengen . Schouw ik daarenboven rond hij andere thans beflaande Volken, dan zie ik
then beiligen krhlg der tiienfchelijke eenheid zich hoc langer hoe meer verwij ;len ; dan vind ik ook bi vreemden
(*) Uitgefproken in de Afdeelfug der Maatfdhapplj Tot
but van het algemeen, to 7'er Heide, blj Breda, den 44 Vim
Bloeimugd 1826 .
UENUZLW . 1826 . NO . Id.
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zulke maatichappelijke verbindtenisfen, waaraan die mij .
ner Landgenooten zich met eer en blijdfchap mogen aan .
fluiten ; dan draag ik wel met reden roem op betgene ,
dat mijn Nederland oplevert ; maar ik verheug mij toch
van ganfcher harte over bet goede en fchoone, dat ik bij
anderen vind, met welken naam zij ook heeten op de
lijst der Natien ; en ik mag u, mijne geeerde Toehoorders ! in gevoel van onze waarde, en in hoogen dank
aan de hemelfche Voorzienigheid, toeroepen : Verblijdt
u ! wij zijn menfchen ; wij zijn burgers der wereld !
Als de zoodanigen dan, die onze betrekking op al bet
menfchelijke, op geheel de wereld gevoelen, zien wij tusfchenbeiden ook eens terug op vroegere Eeuwen , op
voormalige Volken ; dock wij doen dit niet , om , als albedrijvige ijveraars voor bet nieuwe en hedendaagfche , uit
to roepen : „ Wij weten en doen bet alles beter !" of
om, als ftilzittende bewonderaars van den goeden ouden
tijd, to zuchten : „ Ach ! de vorige daen zijn toch begeweest, dan deze 1'' want waarlijk,z' wij zouden beide deze dingen noch uit wijsheid noch uit dankbaarheid
zeggen . Maar wij brengen ons de langverloopene tijden
voor den geest , om to zien , wat er toen reeds , door
gemeenfchappelijke pogingen, ten algemeenen nutte al of
niet gedaan is : hierbij willen wij dan , met regte waardering en dankbare erkentenis van bet verledene, ook onze
voorregten hoogfchatten , de tegenwoordige vorderingen
naar verdienflen opmerken , den voortgang van alles , wat
goed is , onder blijmoedige en aanhoudende werkzaamheid, hopen, en, bij alle afwisfeling van licht en duffs .
ternis, bij alle firuikelen en vallen en opftaan,ons troosten met deze gedachte : Het menschdorn gaat toch, al is
bet dan met langzame, en misfchien alleen voor bet oneindig fielder ziende Oog merkbare ftappen, maar echter
gewisfelijk vooruit.
Het lust mij dan , mijne Heeren ! met u zulk eenen vergelijkenden blik to werpen op bet verledene en tegenwoordige , en a in dit uur verder voor to dragen eene
Proeva

eener vergel~fting van de oude en de nieuwe bo-
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I/olken I ten aanzien van gemeenJchappe1f
uuttige Inrigtingen . Meer dan eene prueve Turf ik hot
niet noemen ; want, al waxen mijne krachten berekend ,
om dit onderwerp naar eisch to behandelen, dan zou het
niet hileen den tijd, welken ik thans voor uwe aandaelu
met befcheldenheid vorderen mag, verre overfchrijden-,
maar zelfs den inhoud van een gansch boekdeel kunnen
uitmaken I het zal mij dus tot genoegen zljn, indien ik u
hiermede flechts eenige aangename en nuttige oogebbliko
ken , en eenige ilof tot verder nadenken verfchaft heb .
I. Indien wij den flaat van vergelijking tusfchen de ou.
de en de nieuwe befchaafde Volken, ten aanzien der go .
meenfchappelijke nuttige inrigtingen, die zij tot fland gebragt hebben, proefswijze zullen opmaken,en ons dus,
in de eerfle plaats, tot de oude Volken bepalen•; daft

vergt gij zekerlijk niet van mij , mijne Hoorders I dat ik
den ganfchen kring der dus genoemde oude Gefchledenis
met u doorloope ; maar met cenige voorbeelden, even
met den vinger aangewezen, zult gij u wet willen vex .
genoegen , om hiernaar het overige to beoordeelen .
Hier vestig ik dan mijne aandacht boven alien op de

Grieken, dat in de gefchiedenis der meni'chelijke befchaving beroemdfte aller Volken, en op hunne navolgers ,
de Romeinen , die hen in meer dan On opzigt gelukkig
op zijde geflreefd zijn ; op die beide Volken, welker over .
geblevene werken , nog tot op den tegenwoordigen dag,
aanzienlijk veel bijdragen tot kennis en waardering van al,
les , wat waar, fchoon en goed is in Goddelijke en mew
fchelijke zaken . - Befchouw ik nu daze vermaarde Na .
tih van naderbij, dan fla ik wet verbaasd, dat ik, bui .
ten het ftaat- en krggskundige, zoo weinige inrigtingen
vind, welke van then gemeenfchappeliften geest,van dat
beilzame esprit de corps getuigen , waardoor zoo wet dt
ware menfchelijkheid, ale de echte wetenfchap ten krach .
tigfle bevorderd words ; maar het ahj echter verre van mg,
de blijken hiervan to miskennen, die de Gefchiedenis in
enuitwischbare trekken bewaard heeft ! Neen 1 dan zie ik
to Sparta en to .then , die twee beroe mdfle Staten der
Ff 2
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Griekfche Oudheid , inrigtingen op kosten van bet Ge.
meenebest gemaakt, om jongelingen, door allerlei oefe .
ningen van ligchaam en geest, voor den Staat op to voeden ; hoewel men toch twijfelen mag , of zij , althans in
de Republiek van L Y C U R G U S, niet meer gefchikt wa .
Ten, om dappere en geharde kriigslieden en blindelings ge .
hoorzamende onderdanen, dan wel om redelijke menfchen
en menschlievende burgers to vormen . Dan zie ik vooral
to 1thene de beroemdf}e Wijsgeeren hunne fcholen ope .
nen, om jonge lieden van edelen aanleg met de lesfen
der verhevenflte wijsheid to voeden, en voor den Staat of
voor de Wetenfchappen op to kweeken ; maar ik mag bet
toch niet verbergen , dat aldaar , gelijk bijkans overal in
de Oudheid, de opvoeding en vorming der vrouwelijke
fekfe, vooral als voorwerp van gemeenfchappelijke aan .
dacht en medewerking, bijna geheel vergeten, en alzoo
deze gewigtige helft van bet menfchelijk geflacht to jammerlijk verwaarloosd werd . Dan zie ik aldaar met genoegen
bet Prytaneum voor achtbare en verdienfl;elijke Staatsmannen opgerigt, om hen aldaar , na welvolbragte loop .
baan , op algemeene kosten to ontvangen en vereerend to
onderhouden ; hoewel er dan ook misfchien minder waxen, aan welke deze welverdiende eer to beurte viel , dan
de genen , die bet ostracisme der ballingfchap , of bet on.
berroepelijk vonnis des doods , door hunne jalaerfche en
ondankbare medeburgers , trof. Dan zie ik aldaar p t: R I •
C L E S geene moeite of kosten fparen , om de fchoone
kunfl:en en de wetenfchappen aan to moedigen, alle handen tot vergrooting van den nationalen roem to vereenigen, en zijn tijdvak vermaard to maken, als de Eeuw
van PERICLES . Dan boor ik aldaar SOCRATES,
met nog edeler' gemeenfchappelijken geest bezield , als
Volksleeraar, naar de vatbaarheid en behoefte van elk,
die hem voorkomt, fpreken, om waarheid en deugd bo .
ven alles voor to flaan , en , ware bet mogeliik , op to
leiden tot lien Eenigen, wiens Goddelijke flem in zijn
binnenfle fprak, en aan wiens inl'praak de giftbeker zelfs ,
welken de vijandeu des lichts hew toedienden, hem nies
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ontrouw heeft gemaakt . Dan boor ik aldaar n E M o 8x tI E N E s , a!s Volksredenaar , met al de kracht eener
mannelijke welfprekendheid, ijveren tegen de vleitaal van
eenen listigen P !n LI P-P U'S , om den kwijnenden volksgeest nog, indiet?-het zijn konde, op to wekken, en het
veege Griekenland aan bet overheerfchtrnd gewel3 to otnrukken. Dan zie ik n&derhand, to .tome, den edelen
c I CE R o , als Vader des Vaderlands , in de voetflappen
van D E M o S T U E N E S waaxdiglgk; treden, om de be.
langen van den Staat, zoo wel als de aangelegenheden
van bijzondere burgers , met woord en daad te hand!xaven , en de zinkende Gemeen$best - vrijheid nog, ware
bet mogel4k, to fchragen . Dan zie ik, eindelgk, die
zelfde Romeinen hunne voorgangers , de Grieken , in derzelver ftaats- of wetenfchaps-inrigtingen meer of min op
den voet volgen , en zelfs hunne aanzienlijke jongelin .
gen , bet zij dan uit noodzakelijkheid , of ook uit wellevendheid en mode, naar 4thene zenden, om aldaar b un .
n e geleerde en befchaafde opvoeding to voliooijen .
Doch hoe treft bet mij, mijne Hoorders ! dat ik op
dit punt bijkans moet blijven ftaan , en bij die Volken
van hooge befchaving zoo weinige vereenigingen van we1onderwezene en welopgevoede menfchen aantref, tot bevordering en algemeene verfpreiding van kunften en weten chappen, van nuttige en allerwegea bruikbare kundigheden . Mogt men al ews bier of daar in Grieken.
land een Platonisch gastmaal zien, waar do wijsheid voorzat, en wijsgeerigen ernst met guile vrolijkheid paarde ,
om de belaugrijkite en bevalligtte onderwerpen to behandelen, bet bleef toch tot then vriendenkring bepaald ;
bet vond en aocht ook geene medewerking ; maar liet
bet aan elken tijdgenoot en iederen nakomeling op ziehzelven over, om nog wijzer, zoo men kon,of misfchien
wel nog dwazer to filozoferen. En wat zal ik dan uit de
beroemde Eeuw der Romeinen hiermede vergelijken? Ja,
A U G U S T U S verzamelde de fraaije vernuften zijns tijds
aan zijn Hof i AI E C E N A S noodigde hen aan zijnen
disch , en de keurige vruchten van hunnen geest prikkel .

LASA VEitGELIJLUNG VAN DR OUDI EN NIEUW$ VOLt E ;Y,

den zijnen finaak voor het fchoone , gelijk de geurige fpij .
zen zijner tafel bun gehemelte : zekerlijk,dit waren pun .
ten van vereeniging, om welke zlj zich om ftrijd fchaar .
den, en in bet verfraaijen van hunne werken wedijver .
den ; maar , al wil men zelfs Diet vermoeden , dat de
zucht , om to fchitteren en zich to vermaken , hieraan wederzijds een groot aandecl zal gehad hebben , zeker is bet
althans, dat bet geene duurzame verbindtenis tot hand
gebragt heeft, waaruit lets goeds voor bet algemeen welzijn is voortgevloeid . -- Hoe zou men dus ook , tot befchaving der mindere klasfen , iets gemeenfchappelijks bij
deze Volken verwachten ? In zoogenoemde Volksregeringen, bet is waar, fchenen alle ftaatsburgers een zeker
gelijk aandeel aan de algemeene belangen to hebben ; maar
zij waren toch dikwljls de fpeelbal van woeste of listige
volksmenners , die , na bun doel bereikt to hebben , op
bet onadellijke yolk met verachting nederzagen , en zich
om hetzelve luttel bekommerden . En hoe weinig kon
die gemeenfchappelijke geest , welke ieder , naar de maat
zijner behoeften , zoekti to verlichten , ingang vinden bij
den hooghartigen Romein, die zelfs verfcheidene kunilen
en handwerken den vrijgeborenen onwaardig rekende , ja
de opvoeding zijner eigene kinderen aan Haven of vrijgemaakten overliet? Neen ! die geest was nog de geest dier
Eeuw niet ; de ware wijsheid des levens bleef meestal
flechts in de afzonderlijke l ringen der Wijzen , misfchien
ook bier en daar in de Eleufinifche geheimenisfen der tempels , waartoe ingewijden den toegang hadden , verborgen , en hare meer algemeene verfpreiding voor betere
tijden bewaard .
Indien er nog ergens onder de oude Volken eenige
meerdere uitaetting dezer lichtftralen ten algemeenen be .
hoeve op to merken is , dan vind ik haar eindelijk nog
bij de Isra'itcn. Maar, hoe ? zegt gij misfchien , mijne Hoor ders ! bij de Israeliten , bij die Natie , die zich
op de loopbaan der kunften en wetenfchappen Dimmer
onderfcheiden heeft , en voor welke zelfs de eenige s At. o nt o to groot was ? Dit Beef ik u gaarne toe , mijne
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feeren I en ik weet u ook nets to zeggen van de open .
bare voruhing hunner jeugd, noch ook, wat goeds de
inrigtingen van S A L 0 M o mogen nagelaten hebbetl ; ik
wil u ook niet wijzen op de fcholen hunner latere Rab .
bijnen, want ik weet, dat zij den waren fleutel der kennis en den echt, liberalen geest van ri o z a s en de Pro.
feten veelzins verloren hadden . Maar echter kan ik niet
nalaten, uwe aandacht een enkel oogenblik to vestigen
op twee van hunne inrigtingen , die eenen algemeen nut .
tigen, zoo wel als gemeenfchappelijken geest ademden ; ik
bedoel de klasfe der Priesters en Leviten, en de dus genoemde fcholen der Profeten . - De eerie was zekerlijk
door den Goddelijken Wetgever beflemd, om de bedienaars van het algemeene heiligdom der Natie , maar toch
ook om de bewaarders en mededeelers van de kennis der
Wetten to zijn : hiertoe woonden zij door het ganfche
land verfpreid, om de ftralen van het licht hunner kun .
digheden aan alle plaatfen , zoo veel het toen mogelijk
was, to doen fchijnen ; en hier konden zij dus de vraagbaken en raadslieden des Volks in verfe-hillende omf'andigheden des levens zijn . - En zou ik dan niet gewagen van die latere inrigting , welke wel van menfchelijken
oorfprong fchijnt geweest to zijn, maar echter geene
minder weldadige flrekking moet gehad hebben 7 Bet zijn
die zoogenoemde fcholen der Profeten , of verzamelingen ,
waartoe jongelillgen en mannen werden toegelaten, om,
onder aanvoering van een' of anderen Profeet, zich in de
heilige Zing- en Toonkunst, denkelijk dus ook in alles,
wat tot godsdienftige opklaring en befchaving 3oenmaals
bereikbaar was, to oefenen, opdat zij des to meer bekwaam mogten worden voor de openlijke leergave, en
des to meer vatbaar voor de hemelfche openbaringen,
waarmede zij mogten verwaardigd worden . Hoe bejatnmeren wij het, dat ons niet meer bekend is van eene inrigting, die den edelen S A rt u E L waarfchijnlijk tot Stichter, Mannen als E L I A S en E LISA tot Ho ofden , en
Aanzienlijl en , als o B A n J A, A C H.A B 's Hofmeester,,
tot 13efchermheeren had, en eene kweekfchool van het
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ware en goede voor Israel lion zijn ! \Vij zien althans in
dezelve eene kostelijke vrucht der Goddelijke Openba .
zing, gelijk de eerstgenoemde eene Goddelijke openbaring
en verordening zelve was ; maar beide ten algemeenen
putte, naar gelang der tiden ten minfte, zoo gefchikt,
dat wij niets dergelijks vinden bij Volken , in andere op .
j:igten verre boven de Israelites verheven : in beide zierl
wij dus eene voorloopige zegepraal van den geopenbaar,
den Godsdienst, tot Neil van bet menschdom .
11. Wenden wij ons derhalve thans tot latere eeuwen,
toen de Mat der wereld, zoo wel wetenfchappelijk als
godsdienf}ig, aaumerkelijke veranderingen ondergaan had .
$Iaan wij be ; oog, in de tweede plaats , op de nieuwe
Volken, om to zien, of en wat zij, in gemeentchappelijke nuttige inrigtingen , boven de vorige geflachten gewon,
lien hebben . Ook bier verlangt gij zekerlijk niet, mijne
Hoorders ; dat ik u door den doolhof der Gefchiedenis
roodvoere, en u den langzamen voorrgang, of oak wel
den flilftand , ja den teruggang hierin fl :ulzswijze aantoone : gij wilt ]lever, dat ik zeker uitaekend ftandpunt
kieze, waar bet beste van her oude vriendfchappelijl, de
hand biedt aan bet beste van het nieuwe, en van waar
men allengs met vereenigde krachten voorwaarts gaat,
om bet heil der menschheid alomme to flicliten . En wells
tandpunt zal il : hiertoe beter vinden , dan dat van de
herlelling der Wetenfchappen, in de veertiende en vijftiende Eeuw onzer Tijdrekening ; dat altijd gedenkwaardige tijdperk, toen de kostbare fchatten van Criekenland
en Latium uit het ftof der Bibliotheken weder opgedolven , ja door de uit Konflantinopel verdrevene Grieken
wijd en zijd in Luropa verfpreid werden , om de wereld
met nieuwe fchatten van geleerdheid en goeden fmaak to
verrijken ; toen de Volken allengs ontwaakten uit den doodtlaap der onkunde, waarin de duistere eeuwen hen ge .
dompeld badden ; toen de zon der waarheld , der gereg,
tigheid en des bells allengs hooger en booger aan den
gezigteinder der Natien begon to rijzen ? Ja ! toen be .
Son men, in aile vakken van menfchelijke volmakiog, at ,
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lengs meet en sneer krachten en middelen to vereenigen,
em den verkregen fchat tier flechts elk voor zichzetven
to behouden en to genieten , maar om then alomme mede
to deelen , en bet genot allerwegen to vermertigvuldigen .
Wat verdient bier this eerder ooze aandacht , dan bet
emeenfchappelijke der pogingen tot onderwjzing der
j,eugd? En hoe treft, hoe bekoort bet mij dan, dat ik,
zonder bet geede van andere V'olken eertigzins to misken .
hen , ons Vaderland hierin op den voorgrond en tot een
luisterrijk voorbeeld mag plaatfen ! Hier toch zie 1k, reeds
in de veertlende Beuw , den edelen GEE A T G R 01sT Is
niet alleen de fchool zijner vaderftad Deventer zGb herftellen, en tot zulk eene beroemdlieid brengen, dat zlj
van heinde en verre bezocht, en allengs de kweekplaats
der grootfte Mannen werd ; maar ik zie ook in hem den
oprigter van hft GenoDtfchap der Broederen des gcmecnen levees, welks pogingen, • tot herf}el van hot vervallene in bet Schoolwezen eu de Letterkunde, zich wijd
en zijd uitgebreid, en met bet gelukkigfte gevolggewerkt
hebben. Door den invloed dezer Broederfchap werden op
vele plaatfbn , zoo wel buiten als in ons Vaderland, fcholen opgerigt, en naar betere inflellingen en verlichtere
leerwijze gevormd en beftuurd, dan men tot dien tijd immer gezien had ; fcholen , tilt welke de voortreffelijkfto
Mannen, de waardigfte herftellers der wetenfchappen , de
fchoonfl:e fieraden van Kerk en Staat voortgekomen zijn,
onder welke bet genoeg zij , 6dn' voor alien to noemen ,
den beroemdften kwcekeling van H E c x u s op de Deven •
tes fche fchool , den Nederlandfchen , maar door zijne geleerdheid en fchriften wereldburgerlijken E R A S M U s . Alzoo werd door then GEE R T G It O E T E en de door hetn
opgerigte Broederfchap een werk tot ftand gebragt, dat
zelfs voor de edelaardige wenfchen en pogingen van K Alt R t, den Grooten en zijnen Staatsdienaar A L C U I N U s
to groot was geweest , en dat eeo onberekenbaar nut geflicht heeft voor volgende tijden . -- Wie onzer, mijne
Hoorders ! vergelijkt hier dan ook niet gaarne bet latere
wet bet vroe$ere i? Wie verlustigt zich niet, wanneer hq
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de fchoone vernuften en groote zielen van verfchillende
tijden elkander ziet ontmoeten op de baan van bet fchoone en groote? Merken wij alzoo niet met genoegen iets
geiijkvormigs, in bedoeling zoo wel als naam, op tusfchen die oude Broederen des gemeenen levens, en onze
geeerde Maatfchappij , die den waardigen N I E U W E NH U I z 1: N tot Karen Richter gehad , de woorden : Tot nut
yan bet algemeen, tot hare zinfpreuk genomen, en de
verbetering van bet Schoolwezen , vooral in bet lager onderwljs, tot eene barer eerfle bedoelingen gefteld heeft?
Ja ! wij verblijden ons, dat haar arbeid Diet ijdel geweest
is, maar bet zaad van bet ware en goede in vele jeugdige
Marten geftrooid, en de medewerking van anderen, ja van
's Lands Befluur zelf opgewekt heeft, om zich de zaak
der openbare onderwijzing krachtdadig aan to trekken .
Wij verheugen ons , dat de opvoeding en befchaafde vorming niet alleen der jongelingen, maar ook der jonge
dochters bet voorwerp der algemeene aandacht en behartiging bij ons en anderen geworden , en alzoo bet beminnelijkfle gedeelte van bet menfchelijk geflacht op die vereerende plaats gefteld is , waarop bet naar menfchelijk •
heid en Christendom ftaan moet. Wij dragen er roem op ,
dat onze vaderlandfche inrigtingen van onderwijs zelfs
door buitenlandfche Geleerden , die ze in oogenfchouw
genomen hebben, ten hoogfte geprezen en aanbevolen
zijn . Wij wenfchen de tegenwoordige en toekomende geilachten geluk , dat wij , onder zoo vele Rormen van
Staat binnen en rondom ons , dit kostbare goed van bet
lager en hooger onderwijs ongefchonden bewaard hebben ,
en thans onder de Volken , die met ons voortgegaan zijn
in verlichting , eene vereerende plaats kunnen beflaan,
omdat wij eenen verlichten en ijverigen Befchermheer van
hetzelve bezitten in onzen waardigen Koning .
Zoo worden wij in onze befchouwing van zelf geleid tot
eene andere algemeen nuttige inrigting, die de nieuwe
Volken wel gedeeltelijk van de oude ontleend, doch waaraan zij meet uitgebreidheid en eenen meer gemeenfchappelijken geest gegeven hebben, namelijk tot het oprigtets
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van Univerfiteiten of iikademien . Hier moest bet, naar
de oorfpronkelijke inftelling, niet to dnen zijn, om af .
zonderlijke fcholen van Wijsgeeren to ftichten, die zich
elk eenen alleen ftaanden aanhang vormden, en zich deze
naar P L A T o en zijne Akadernie , gene naar z E N o en
zijn Stoa, een ander naar A It I S T o T E L E s en zijn Lyceum noemde ; maar bet was, om bekwame Mannen nit
allerlei vakken van wetenfchap aan to flellen, die gefchikt
waren, om jonge lieden van gonftigen aanleg in dezelve
to onderwijzen , en tot de gewigtigfte posters, der Maat .
fchappij voor to bereiden ; om hiertoe elkander , door ge •
meenfchappeliyke medewerking, de behulpzame hand to
bieden, en bet Rijk der kennis en der waarheid met ver .
eenigde krachten uit to breiden . Zulke Akademien vin .
den wij, om nu van de Arabieran en anderen niet to gewagen , reeds v66r bet bewuste tijdperk allengs opgerigt , eerst in Italle , daarna in Dditschland, in Frankrift, in andere landen : en zou dan dit licht ook den vrijheidminnenden Nederlander niet bekoord hebben, die,
hoe klein ook zijn grond zij, zich beroemen mag ., de
edelfte vruchten van den grooten wereldakker daarop over •
gebragt, en zelf gelukkig gekweekt to hebben `< Ja I bier
zien wij , met den voortgang der tijden , in bet Noorden zoo wel als in het Zuiden van ons tegenwoordig Kortingrijk, Hoogefcholen opgerigt, die met de beroemdfte
in andere gewesten van bet befchaafd Europa mogten
wedijveren , en met de voortreffelijkfte Leeraars in alley
lei wetenfchappen voorzien, die de uitmuntendfte leerlingen vormden , en door de heldere en liefelijke ftralen
buns lichts den buitenlander niet minder dan den inboorling tot zich lokten . - Die Hoogefcholen , hoewel ook ,
gelijk al bet ondermaanfebe, deelende in de wisfelvalligheid der menfchelijke zaken, vinden wij nogtans, onder
alle beroeringen en fchokken der Volken, bewaard en ge .
handhaafd ; ja bier en elders , bijzonder ook in ons Vaderland , dank zij der gunftige befchikking vats ons Vaderlijk Rijksbeftuur ! met nieuwen luister herrezen , en
liiet alleen met de beroemdae Leeraars verfierd, maar ook
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met alle die toebereidfelen en hulpmiddelen der wetenfchappen , met alle die verzamelingen van Natuur en Kunst
voorzien, waardoor de kennis volmaakt en uitgebreid, en
de vrucht van alle landen en menfchen tot het dine groote doel, tot heil van alien, bijeenvergaderd en genoten
wordt . -Die Hoogefcholen bloeijen , over bet al gemeen ,
meer en meer door eendragt en onderlinge medewerking .
Die droevige tijden zijn meestal voorbU, en o, dat zij
nimmer of nergens onder eenige gedaante wederkomen !
die tijden, toen men zich ook aldaar met Corinthifche dwaasheid, ja met onheilige, dolzinnige woede , noemde , deze
naar P A U L u s, gene naar P E T R U S, een ander naar
A P o L L 0 S , en ell:ander , met de fcherpst geflepene wapenen, elk hoekje van bet veld der Letteren betwistte .
Keenm vrede heerscht er in her Rilk der waarheid, dat
zulke pulp, zull :e verdedigers niet noodig heeft ; en vie
eens, in zijne ijdele waanwijsheid of fombere zwartgal .
ligheid, den twistappel onder de menigte zoekt te werpen, en de kloekfle helden in bet harnas to jagen , die
wordt met verachting voorbijgezien : wat waar, fchoon
en goed is, wordt aangenomen en hooggefchat en gebruikt, waar of bij wien bet ook gevonden worde : en
alzoo rijst allengs bet gebouw der Wijsheid, door de
vereenigde krachten der bouwlieden , tot eenen heerlijken
tempel , niet flechts aan eene denkbeeldige 1M iinerva, maar
aan den eenigen God aller Volken, den Vader van alle
licht, den Gever van alle volmaakte giften gewijd .
Ik mag dan eindelijk nog een blijk van gemeenfchappelijken geest niet verzwijgen, die de nieuwe Volken in het
tot Eland brengen van nuttige inrigtingen onderfchcidt ,
en waarvan wij bij de oude flechts flaauwe fporen ontdelcken ; ik bedoel het oprigterr van Genootfchappen en Maatfchappijen tot allerlei heilzame cinden , dat zich vooral
van bet meergenoemde tijdperk der herflelde tiVetenfchappen dagteekent, en zelfs, wanneer wij eene halve ceuw
terugrekenen, zich zoo aanmerkelijk vermeerderd heeft,
dat bet de Eeuw der Genootfchappen zou molten beeten . - .- Ik weet wel, er I:an hierin lets to veel , to over-
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dreven, to omfagtig zljn , dat misfchien met iets weini .
gers, met meer gematigdheid , met minder toe lel , even
goed, zoo niet beter, zou kunnen gefchieden ; maar zal
ik nu , omdat er hier 'of daar misfchien een licht to veel
aangeftoken , of op den togt der tnenfchelijke drifren , of
op eenen to prachtigen lichtdrager ftaar, alle die lichten
to gelijk willen uirdompen, en mij llechts aan eenige wei .
nigen overgeven, die, in hunne hooge wijsheid, eenige
Iijk meenen bevoorregt to zijn , om anderen nu en dart
eons met eene kaars of fakkel , maar helaas ! to dikwerf
van zoo walmig licht , naar bun eigen zelfbehagen voor
to lichten , en het overige in de donkerheid to laten voort.
wandelen ? Neen ! at wat openbaar maakt, is licht ; en
bet licht is roch in allen gevalle beter dan de duisternis,
de wijsheid beter dan de dwaasheid .
Met vermaak zie ik dan reeds, in de laatfte helft der
vijftiende Eeuw, den edelen L o R E N Z O D E AI E D Ic i s, als een' anderen, ja veel grooreren M E C E N A s,
de roem van Florence zijn , en zich , als Bevorderaar en
Befchermheer der Kunlten en Wetenfchapperi, met Vor.
ftelijke mildheid betoonen . Met genoegelijke bewondering
toef ik later bij de beroemde Eeuw van L o n E W IJ K XIV,
waarin of , wat op geleerdheid en goeden fmaak aanfpraakt
maakte , zich rondom den troon van Frankrgk vereenig.
de, en zijnen nuttigen invloed ook op de Letterkuttde vast
andere Volken verfpreidde. En al heeft de Toskiianfche
Groothertog zich den eernaam van hader der Geleerdheid
met meer regt verworven , dan de Franfche Koning den
titel van den Groaten , waarop de eerfle Diet minder billijke aanfpraak had, ik zie echter met welgevallen beide
dienstbaar aan de oprigting van Genootfchappen, ter bevordering yan Weten/chappen en liun/ten, waarin de bekwaamffe Mannen nit alle vakken zich vereenigden I onl ,
door gemeenfchappelijke pogingen , en elk in bet zijne,
tot uitbreiding der verhevenfte en weldadigfte kundigheden werkzaam to ziijn . Die geest der vereeniging en der
maatfchappij verfpreidt zich hoe ]anger hoe meer in alle
landen der wereld : Volken wedijveren hier met Volken ,
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fteden , ja dorpen met fleden en dorpen , gezelCchappen
met gezelfchappen, perfonen met perfonen, om verfchillende gedeelten van dit ruime veld der kennis to bearbei .
den, Flier wordt de kennis der Natuur, bet zij in hare
voortbrengfels , of in hare krachren en verl'chijnfels, daar
de meer algctrokkene wetenfcliappen der 1Viskunde etc
\Vijsbegeerte, ginds de dagelijks nuttige Landbouw, elders de fraaije en beeldende Kunften 0 hier weder de oude
of de nieuwe Letterkunde, daar weder de Leer van den
heilig(ten Godsdienst genootichappelijk behandeld : elk
brengt ongehinderd zijne gaaf aan op bet altaar der mensch .
held ; en zelfs bet penningsken wordt niet verfmaad, ten
dienfte der fchatkist des algemeenen heiligdoms der waarheid .
filet is dus niet alleen voor de meest geleerde en meest
befchaafde ftanden der Maatfchappij , dat zulke vereeniging tot Genootfchappen plaats gegrepen heeft ; maar de.
ze be(laan ook bier en elders tot verfpreiding van befclaavir;g order allerlel flanden . AVie zal bier zelfs de grenzen tusfchen deze en de vorige kiasfe naauwkeurig afba .
kenen? wie van elkander fcheiden, wat zoo dikwerf on .
merkbaar zamenvloeit ? Zonder dus iemands refit en verdienffen to kort to doen , mag ik gerust hiertoe rekenen
die openbare tentoonltellingen der verfchillende voortbreng .
fels van menfchelijke kunst en vlijt, welke thans in onderfcheidene landen , ook in bet onze , gehouden worden ,
die, terwijl zij den lust en ijver opwekken en de kunst
volmaken, tevens menfchen van allerlei rang en fland met
alles, wat menfchelijk is, getneenzaam doen wordera, en
bet onderling nut zoo wel als genoegen vergrooten . Met
hetzelfde refit mag ik dus ook it, dezen vereerenden rang
alle zulke Genootfchappen of Gezelfchappen plaatfen, als
er zich op verfchillende plaatfen van ons Koningrijk , of
van andere Staten , beltend , onbekend gevestigd hebben ,
en die, zonder zich de regtftree':;fche vergrooting van
bet gebied der weten`cl a ;rpen ten doel to ftellen , zich
nogttans, even als de lofieliike Jlmfterdamfche Maatfchappij van die zinfpreuk , grli1 kig door verdienf?en molten ac h-
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tin, omdat zij ook bun, die eigenlijk niet tot den geleer .
den Band behooren , van tijd tot tijd aangename wande .
lingen op djt heerlijke veld willen verfchaffen, en den
fmaak voor bet ware, fchoone en goede in hen opwekken . En zou ik dan bier niet wederom die achtingwaar
dige Maatfchappij vermelden, waartoe wij, mijne Hee .
ren! de eer hebben to behooren, diee aan alle oorden van
Nederland hare afdeelingen heeft ; die, door de vergade.
ringen dezer afdeelingen , velen met bet edele doe! harer
werkzaamheden bekend maakt, en tot bereiking van betzelve in werking ftelt ; die, door hare nuttige yolks .
fchriften, de algemeen bruikbare kennis en de ware Ie .
venswijsheid ook onder de mindere klasfen der Natie
zoekt to verFpreiden ?
Ja ! gelijk bet goede van allerlei acrd onmerkbaar ineet .
vloeit , en onder de hand der ware wijsheid en liefde d 6a
fchoon geheel wordt , komt alzoo ook aan onze Maatfehappij niet nog eene vereerende plaats toe in eene an .
dere klasfe van Genootfchappen, waardoor de nieu .we Vol .
ken zich zclfs boven de hoogst geroemde der oude onder •
fcheiden, en waarvan ik gewagen nioet, eer ik van dcz4
vergelijkende befchouwing aftreed ? en zijn dit niet, buiten alle berenking, de Genootfchappen of Maatfchappijen
tot hulp van ongelukkigen? Wat is er toch beklageiijker,
wat is er deerniswaardiger, dan door onkunde, dwalng,
vooroordeel en ondeugd zijne hooge voorregten niet to
kennen of to vergeten , en tot bet peil van bet redelooze, zoo niet nog lager en verachtelijker, neder to zinken ? Maar , wat mensch , w at vereeniging van menfchen
is er dus eerwaardiger , dan die den natuurgenoot uit die
laagte tracht op to beuren , en hem to doen gevoelen,
dat de mensch verhevener beftemming,dan die van flechts
de vruchten der aarde to verteren, van zijnen Sehepper
ontvangen heeft ? Zusterlijk reikt onze Maatfchappij dan
de hand aan zoo vole andere, die bier en elders gevestigd zijn , om bet lot der ellendigen onder onze broeders
en zusters to verbeteren . Met welgevallen ziet zij in
Frankrlyk, zoo niet al vroeger elders, de eerfte pogin.
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gen beproefd, en weldra in 1V'ederland en ahdere landen
gevolgd, om den dooven bet gehoor, den fl:omtnen de
fpraak, later, bier en op meer plaatfen , om den blinden
bet gezigt, zoo al niet weder to geven, ten minfle zoo
Veel mogelijk to vergoeden, en lien van nuttelooze ballasten voor zichzelve en de maatfchappij in genoegelijke
menfchen en nuttige leden der zamenleving to herfchep .
pen . Ja ! niets, dat regt menfchelijk Is, rekent onze
Maatfchappij vreetnd van zich, maar fink zich met genoegen aan nevens Mlles , wat bet heil der menschheid in
alle berrekkingen bevordert : met blijdfchap ziet zij op
zulke, als er in ons Nederland, onder den edelen naattt
van weldadigheid , Werkzaam zijn, om den toefland der
armen en verlatenen to verbeteren, of die zich bet lot
der gevangenen en misdadigen aantrekken , om zelfs deze
voor den Staat en voor de Menschheid Diet geheel td
doen verloren gaan : op alle deze en dergelijke vereenigin .
gen, die er bier en alomme beflaan, ziet zij met heilig
vergenoegen neder ; rustig fleekt zij bet hoofd ap, bij de
befchouwing van vroegere tijden , ja van voormalige be.
roemde Natien ; en bij alle gebrek en onvolkornenheid en
verkeerdheid, dat zij op bet menfcheli~k werk ook nu
ziet hechten, roept zij met verrukking uit : „ God zij
dank ! bet goede is van de aarde niet geweken ; de he .
melfehe Voorzienigheid trekt hare hand niet of van bet
menschdom, en onder haar geleide zal bet gelukkig voor .
waarts gaan 1"
Ziet daar, tniine Hoorders ! eene proeve , hoe onvolledig ook , ontworpen , ter vergelijking van hetgene , dat
er, ten aanzien van gemeenfchappelijke nuttige inrigtin .
gen, bij de Volken van den ouden tijd heeft plaats ge .
had, en bij die van den nieuwen nog plaats heeft! lk wit
bet niet wagen, en uwe aandacht niet ]anger vergen,
om, misfchien flog onvol!ediger, de oorzaken na tegaan,
die er zametigewerkt hebben , on) dit atles tot (land to
brengen en to houden . Liever wil i'k dus, ten befluite
van doze befchouwing , flechts eenen vlugtigen blik met
u werpen op de 'evolgen, die, door de mcerdere voorb-

TEN AANZIEN VAN NUTTIG6 INMIGT1NG1IY .

45I

gangen des tijds , hiervan reeds aanweaig , of welligt nog
Verder to verwachten zijn&
Hier mag ik bet date voor u enmijzlvDtebr,
gen, dat, gelijk de wijsheid in den mensch dik*jtS zoo
na aan de dwaasheid , bet goede aan bet kwade grenst j
alzoo ook deze zaak hare donkere aijde heeft .. - Rex
algemeen verfpreiden van verfcheidene kundigheden ondef
allerlei rangen , bet door duizend hulpmiddeleh gemakke.
lijk gema kte, bet met ligte moeite verk ijgbare van de
zelve heeft, vrees ik , zekere oppervlakkigheid van weten en denken en fpreken to weeg gebragt, en zat did
no verder to weeg brengen bij fbmwigen, wier aanleg,
hand en roeping bet vorderen zouden , zich eeue groudige geleerdheid to verwerven . Het van allet lets lokt A6
Vriendelijk, zoo bekoorlijk aan ; men tuaakt er zulk eetd
fraaije figuur mr de in de befchaafde wereld ; bet is zelf;
voor den waren Geleerden en Wijzen, Wegens ddn ohde-lingen zamenhang der wetenfchappen, in zeker opzigt ottontbeerlijkt maar blijft men nu flechts aanzien, wat Vodf
oogen is,) dan wordt men van bet wezen der zaak fteedd
Verder afgetrokken , en men kan zieh Diet verbeelden ,
dat men van het geheel niets bezit . - $ij anderen werkt
bet, en zal bet welligt nag werken, ijdele waanwijsheitf
en onmatig fireven naar meerder, boven hetgene s wear'
naar men ftreven kon en moest, in plaats van nederig gebruik der voordeelen des tijds ; en vergenoegdheid met de
betrekking , waarin men op de wereld flaat. Bet f teelf
der zoodanigen hoogmoed, dat 21j twee, drie boeketf
freer gelezen hebben , dan hun buurman ; en met islet
weinig zelfbehagen, met medelijdend ftbouders ophaleti
over de domheid van hunuen modemensch , kramen sd
bet weinigje wijsheid, zoo fog maar wl'iheld, ttit, da4
zij verkregen hebben, en werpen dan misfchien nog paarlen voor de zwijnen, in plaats van, in nederigen dank i
voor ziehzelve en anderen hufne bate to dben met bet
verkregene ; of zij morren over hun tot , en vetgeten,,
dat wij Diet alien Geleerden, fiat alien Gedstelijken, Met
*llen Kunflenaars kunnen of moeten Aijn~ -- Hier ell date
SI*NG$LW . 1 8i6. N O 10,
0 g
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is er welligt ook , wien de veelzljdige en gezellige uitbreiding der wetenfchap en befchaving de zucht tot verftrooijing inboezemt, in plaats van werkzame waarneming
der bezigheden, waartoe ambt of beroep hem ten flerktle
noodigt en verpligt ; wien bet aangenamer en gewigtiger
fchijnt, van boek tot bock, van kunstbefchouwing tot
kunstbefchouwing, van genootfchap of gezelfchap tot genootfchap of gezelfchap rond to fladderen , dan zich met
alien ijver toe to leggen op de hoofdtaak, die de Voorzienigheid hem oplegt, en van bet overige zoo veel to
genieten , als deze hoogere pligten hem veroorloven .
Doch , mijne Hoorders ! wat zal ik dieper indringen in
dit en dergelijk misbruik ? Is er Une zaak , zoo heilig op
de wereld, waarvan dit niet gemaakt wordt ? Zullen wij
hierom bet goede, bet edele, bet kostelijke verfmaden,
dat God en menfchen ons geven? Zullen wij alle licht,
alle vuur uitblusfchen , omdat een onvoorzigtige of kwaadwillige er bier of daar brand inede flicht ? Zullen wij de
zon verwenfchen, omdat een onnoozel kind er zich bier
of daar blind op flaart ? -- Neen ! laat ons ook de hel .
dere, aangenaam heldere zijde van dit voorwerp aanfchouwen, en ooze dierbare voorregten met hoogen dank
waarderen ! In de pogingen der oude en der nieuwe befchaafde Volken, tot bet in Eland brengen van gemeenfchappelijke inrigtingen ten algemeenen nutte, zien wij
voor bet tegenwoordige , en hopen wij voor bet toekomende, eene verheffing der waarde van den mensch ; eene
beerlijke, wel trapswijze en dikwijls onmerkbaar , maar
toch zeker voortgaande ontwikkeling der vermogens, waarmede zijn Formeerder hem aan het hoofd der aardfche
fchepping gefleld heeft ; eene fchoone proef zijner vatbaarheid voor volmaking, en eene nadering tot bet volmaakte, zoo ver de grenzen zijner eindigheid hem toelaten to naderen tot den oneindigen Geest , uit wien en
door wien hij is . -- In then gemeenfchappelijken geest
der Volken en der bijzondere perfonen, tot onderfleuning
van bet ware en goede, befpeuren wij met blijdfchap een
aangenaam blijk en tevens een gelukkig voorteeken van
de verdere vereeniging der menfchen met elkander : hoe
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fangzaam ook tot ('and komende , hoe onvolmaakt bier

ook blijvende, hoe ook, helaas ! to dikwerf door bittere
verdeeldheden gei'cheurd, zij komt toch alzoo ook door
dit middel tot ftand, en bet oogmerk van Hem wordt beteikt, die de aarde niet gefehapen heeft, opdat zij ledig
zoude b!ijven , of door eenzame kluizenaars bewoond warden, maar opdat een broederlij!!r en gezellig geflacht haat
zoude bevolken en gebruiken , en menichen met men .
fehen, Volken met Volken, Eeuwen met Eeuwen door
de heilig(te en zachtfle banden mogten vereenigd warden, --- Door die onderlinge zamenttemming en medearbeiding der be!chaafde Menschheid van vroegere en latere
tijden , vinden wit, met blijdfchap en hoop, de kostelijke
zaden van kennis en waarheid, van deugd en geluk onder alle (tanden verfpreid . Er moge hier eens een korrel
in verkeerden grand vallen , daar niet goed gckweekt wor.
den, ginds ontaarden en verbasreren zelfs ; geen nood I
er is en b!ijft toch een goed en deugdelijk zaad, voor alle gronden en luchtitreken gefchikt, en bekwaam, am ,
bij de verftandige kweeking der Ilefde, de voedzaamfte
en fmakelijkfte vruchten to geven, waarbij alles, wat
mcwch heet, waarlijk leven kan . Vrede, vrede zii dan
over alien, die bet aan alle wateren zaaijen ! 's Hemels
milde regen en alkoesterende zon doe het wk] gedijen !
en alzoo verblijde zich en hij, die bet gezaaid heeft, en
hij , die bet maaijen zal l - Ja , onder dit alles (wij zien
bet reeds, wij wenlchen, wij hopen, wij verwachten
bet!) groeije en bloeije voorfpoedig die edelfte Telg des
Hemels, de Godsdienst van j E z u s C H R 1 s T u s, als
de Godsdienst aller Volken, in heilige en liefelijke ver •
wantfchap met alle ware kennis en wijsheid , met al wat
goed en groot Is in den mensch ! zij wortele (feeds vaster 1 zij breide hare weidadige loten Reeds verder en vcrder uit ! en velen mogen komen van bet Oosten en bet
\Veslen , van bet Noorden en bet Zuiden, wit door hare
vruchlen to leven , ter eere van Hem , die hear voor al
len onuitroetbaar geplant, en hear den fclaoonftenwasdoln
gegeven heeft
Gg s
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WAARNEMING WEGENS DE GENEZING VAN EENE ZEER
ZAMENGESTELDE AANGEBOREN NAVELBREUR . Door
J . B A L , Stads . Chirurgijn en hroedmeester to Pet,

D

en Lid van het Imjlerdamsch Genootfchap ter
bevordering der Heelkunde .

en ax Februarij dezes jaars werd ik , benevens den
Heer j. P . V AN D u R P, Stads Medicine Doctor alhier,
door den Burgemeester van Beest, den Heer P . j . V E Rs T E G E N, J z .. verzocht om bij zijn kindje to komen ,
hetwelk daags to voren met eene zeer groote navelbreuk
was ter wereld gekomen ; dan , daar ik then dag bij eene
verlosfing moest behulpzaam zijn , grog de Heer V A N
D G A P alleen naar Beest, die mij, bij zijne terugkomst,
mededeelde, dat het kindje eene navelbreuk had van eene
btiitengewone grootte, en dat hij mot den Heer G . Z Ea E a S , Medicine Doctor en Vroedmeester aldaar, welke
Mevrouw V E R S T E G E N bij hare verlosfing had geadlisteerd, was overeengekomen, om de breuk met trapswijze kompresfen, bevochtigd in rooden wijn, en cenen
breeden navelband , re onderfleunen .
Den anderen dag vertrok ik met den Heer V A N D o R P
naar bet kindje . Hetzelve was van het vrouwelijk geflacht, had eene middelmatige grootte, was welgevoed,
en zag er gezond en fleck uit . Het verband losgemaakt
zijnde, zag ik met verbazing eene breuk, welker grond .
vlakte bijna eene ronde gedaante had, naar voren een weinig fpits toeloopende, hebbende overlangs eene uitge
flrektheid
d van ongeveer 7 1, duim Rijnlandfche maat, overdwars 7 duim ; zij f kte zich uit in de rigting van de
witte lijn, en nam een weinig meer het linker ziidelijk gedeelte van den buik in ; de navelf}reng ontfproot nit het
onderfle • en regter zijdelijk gedeelte van het gezwel, betwelk in zich bevatte het grootf}e gedeelte der darmen ; de
breukzak had eene aschverwige kleur, en gaf eenen rot
achtigen flank van zich .
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Na dit onderzoek van her ongemak flelde ik aan de
Medicina: Doatoren voor, om , door de binding en hot
aanleggen van een vereenigend verband , to boproeven , of
dit oogenfchijn1ijk ongeneeslijk ongemak nog vatbaar voor
genezing zoude zijn, waarin men gereedelijk toeflemde .
Ik legde nu her kind zoQdanig , dat de bekleedfelen van
den buik in een' ftaat van verflapping waren ; de uitge .
zakte deelen werden naauwkeurig ingebragt, en de breukzak zoo korr mogelijk met twee flerk gewaste zijden draden toegebonden ; er was nu eene plooi in her peritoneum , en hetzelve had eene bijna ronde gedaante , zonder bekleedfelen en fpieren, grout overdwars ruim twee
1uim, en overlags iets meerder, een weinig laogwerpig
naar boven en beneden zich uitflrekkende ; ik legde pluk.
fel , in rooden wijn bevocbtigd, en trapswijze kompresfen aan, en dit alles werd met een tweehoofdig windfel,
waarvan ik de hoofdeu nu en dan doorflak, bevestigd .
24 Februarij. Het kindje was onrustig en lluipachtig
geweest, had een weinig gezogen en genoegzame ontlas .
tin- gehad , de breuk was minder veerkrachtig, en bierdoor werd ik in fiat geflield, om op de plaats, waar de
plooi in dezelve zich beyond, een tweede bindfel aan to
leggen onder her eerdle ; ik freed nu her eerfle bindfel
met bet bijhangend gedeelte van de navelfireng af, om
hierdoor den flank to verminderen , die zeer aanmerkelijk
was ; ik legde twee doorgefloken hechrpleisters aan , en .haalde hierdoor de huid, zoo veel doenlijk was, bij elkander ; de plaats van her blootliggend buikvlies verkreeg nu
hierdoor eene meer langwerpige gedaante ; ik had een
vereenigend verbandje medegebragt, gemaakti zoo als her
voorbereidend verband voor de operatie van de bazelip ,
met dat ouderfcheid, dat betzelve de lengte van den buik
konde beflaan en de kusfentjes dikker waren ; dit wend nu
aangclegd, en zoo f}erk aangehaald, als men dacht dat
bet kindje lijden ken ; de geringe omtrek, lien de bulk
nu had, was zeer opmerkelijk ; men legde vervolgens
plul;fcl, in rooden wiju bevochdgd, en kompresfen op
de breuk, en dit alles werd met con' brneden uavelbatwl
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bevestigd ; bet kind was zeer vermoeid . Ilt fprak met
Doctor Z E G E R s af, indien er zich toevallen opdeden ,
om dan bet verbondje wat losfer to maken .
26 Eebruarij . Het kindje had niets van de vastheid van
bet verband geweten , goede ontlasting gehad en gezogen ; het verband weed nu nog een weinig fterker aangehaald ; hetzelve had goede dienften bewezen , doordien
de huid nader bij gekomen was ; aan de kanten deden zich
roode vleeschheuveltjes op ; er was nog veel lucht bij,
en er ontlastte zich een ftipkend fereus vocht ; de kanten, waar de huid ontbrak, gaven dunnen etter ; bet overige van bet verband hetzelfde ; de Heer Z E GE a s zoude bet verband dagelijka met plukfel en kompresfen vernieuwen,
i Maart . Het kindje was welvarend ; er werden nieu.
we hechtpleisters aangelegd, en de ligatuur met een' knoop
flerker toegehaald - de reuk was verbeterd ; er ontlastte
zich nog veel vocht, maar meer etterachtig ; de vleesch .
wording flan de kanten was zeer vermeerderd ; bet ver.
band werd als bet vorige aangelegd , no,- iets vaster .
6 Maart . Bet kindje vond ik als bij de vorige viflte,
en was dagelijl:s door den Beer z E G E it s verbonden ,
welke daags to varen nieuwe pleisters aangelegd had ; de
huid was veel aangenaderd en van anderen en boven bijgekomen , de lucht verbeterd ; er ontlastte zich meer goede etter, en de vleeschwording vermeerderde .
Het kindje als voren, en beon
meer rus14 Maart .
t)
to warden . Het bindlel was er da'ags na mijne vorige
vifite afgevallen en goed geheeld ; de oppervlakte , die
nog met geene huid bedekt was, was geheel met vleesch
begroeid, dat los en fponsachtig was , aan de kanten vrij
hoog ; de kwade lucht bijna geheel verdwenen ; er ant.
lastte zich goede etter, Wij fchreven een decoct . Care.
fal. alb . cum alum . Ust . en Mel rofarum vaar , om bet
plukfel mede nat to maken ; de kanten werden met viir.
org. fus . aangeflreken en comprimerend verbonden .
29 Wart .
Ik had van tijd tot tijd berigt ontvangen ,
dat bet met allcs wet grog , waarom ik tot hu toe mijne
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vifite had uitgefteld ; Doctor V A N D a L F p aan wien ik
de aanvankeligke genezing had medegedeeld, was zeer verlangend am bet kindjenog eens te .zien, maaktedsarom met
m ij mede de vifite , en niet zonder verwondering zag zijn
Ed . , dat let kind niet alleen gezond was, maar zelfa is
dikte toegenomen ; de huid was nu zeer bag elkander gem
naderd ; er was tusfchen dezelve nog eene langwerpige
flreep in bet midden, ongeveer Brie vierde duim breed ;
teen nu let verband en de pleisters afgenomen waren,
puilde er niets meer naar buiten ; de bulk was zeer plat
en effen ; er werd flechts eene hechtplelsteraangelegd,en
let overige van let verband
erigt 41s; bet verige.
Met deze wijze van behandeling giug men voort tot don
s5 April, en toes was let kindje volkomen genezen ; it
zag hetzelve nog wens , en let genoot enne volmaakte gozondheid ; de buik had zijnen natuutiiken vorth en dikte
gekregen ; en was glad met een goed vast ihlteeken genezen, zoodanig dat men Wets van den navelring konde
ontdekken .
Er werd flu bepaald, dat in bet vervolg bet kindje om
den buik een rijglijfje zoude dragen, met bandies over do
fehoudertjes, hetwelk zal vervaardigd worden onder op .
zigt van Doctor z z cR a s, welke, door bet naauwkgtr
rig aanleggen der verbanden en opvolgen der gemaakte be.
palingen , zeer veel toegebragt heeft tot de gelukkige ge .
nezing van dit ongemak .
Daar, bij navelbreuken in jonge voorwerpen, de binding
als een niet gevaarlijk, fpoedig en volkomen hulpmiddel,
en welker aanwending zeer gemakkelijk is, door alle beroemde Heelkundigen voorgefchreven , en deze geneeswijze
door voorbeelden wordt bevestigd, zoo is bet evenwel
niet to ontkennen,dat vele kinderen kort na deze beaverking fterven ; ik zelf had hiervan twee voorbeelden in
mijne praktijk, die vGdr den derden dag us de binding
ftierven ; ik fchrijf zulks niet toe aan de nietsbeduidende en bijna onpljnlijke toebinding van den breukzak , maar aan den verminderden omtrek en den daarop volgenden geprangden toeftand, waarin zich de in} e.
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wanden bevinden na de binding, en bet zoude , naar mij4
gevoelen , om die reden meer doelmatig kunnen zijn ,
om, bij groote navelbreuken, de binding in onderfcheidene reizen to doen, ton erode, in den tusfohentijd van
eenige dagen, aan de deelen gelegenheid to geven, zicli
meer to kunnen uitzetten , waarvoor vooral de belcleedfelen der buiksingewanden zoo zeer vatbaar zijn .
En daar de break, waarvan deze waarneming her on,
derwerp is, niet alleen zeer groot was, maar ook ge •
paard ging met een aanmerkelijk verlies van huid , zoo verdiende dezelve niet alleen den naam van zeer zamengefteld, maar had wel navelbuikbreuk kunnen genoemd wor .
den, en bet was dan ook niet to verwonderen, dat dezelve door de Heeren Doctoren en mij a priori voor bijna
ongeneeslijk gehouden werd, hebbende ons dit geval op
eene treffende wijze doen zien, war de alvermogende
heelkracht der natuur kan to weeg brengen , vooral als
dezelve door cene gepaste heelkundige behandeling wordt
re hulp gekomen .
1k maak van deze waarneming to meer gewag, en wel
in dit geacht tijdfchrift , dat zoo algemeen gelezen wordt,
opdat dezelve mede zoude flrekken ter weaneming van
die verkeerde begrippen , die veelal op her platte land
plaats hebben, dat kinderen, die met zoodanig gebrek ter
wereld komen , voor misgeboorten gehouden , en geheel
hulpeloos aan een' gewisfen dood ter prboije overgelaten
worden .

I

IIET SNAVELDIER,

n den plantentuin to Parijs beviadt zich thans een dier van
eene zeer zeldzame gedaante , met vier pooten , haar gelijk
her viervoetig gedierte, een' fnavel als een vogel, en eene
geduchte, vergif infpuitende fpoor, gelijk de gebogene gif
tanden der ratelfang. Dit dier is wel niet bet eerfle bekende
van zijne foort ; maar nn eerst zijn de bier volgende nadere
hijzonderbedeu, betreffende zijuen card en leefwijs, bekend
geword en .
Het fnaveldior (Orrithorinque) beweont de meren van Mew.
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heiland, in wine riecbosfchen bet dWk vin in elksar gevloch.

tene wortels en mot een nets vtrvi*rdigt. Dearin legt bet
twee witce eijeren , een weinig kleiner den hoendereijeren ,
broedc dezelve een' geruitnen tijd, lent die op de wijze du
vogelen uickrwpen, en bewaakt ze, zoo lang hot niet door
een' gevreesdea vijand verjeagd wordt . Gedureade dezen cijd eat
bet noch gras noeh zaadkorrels , en fchijnt zich eenigl jk mer
bet zijn nest oturingend flijk of 'lib ce voeden ; immers beef%
men in deszelfs maag niets anders gevonden . Wanneer bet
onderduikc , komc bet fpoedig weder op de oppervlakte des
waters to voorfchljn , en fcbudt den kop gelijk sane eend .
Sotnwijien loopt bet langs den oever, of ook we[ 9eept bet
zich langs denzetven over den bodem der meren bean, beido
met groote fnelbeid . Zijne overige bewegingenzijnnietminder
levendig. Van wege zljn fcherp gezigt, is bet bezwaarlijk to
vengen . Zijne oogranden zijn zwactbruin, de oogappels
blaauw en zeer klein. Ge neenl jjk haWt bet flecbcs door ddn
neusgat adem, alsof hem bet andese sheen in bet wAtex then.
de. Hats en kop klaauwc bet zich met ean'tieracbeetpo®ten,
even ale de honden . Wanner men bet wil vangen, tracbt
bet to bijten ; maar , van wage zijn' kleinen an zwakken fus.
vel, is bet niet in Nor oil tae wonden . Het manneye, dat
elleen met eeue (poor can de acbterpooten is gewapend, be .
dient zich van dat wapen, waneer bet wordt gegrepea. Ds
daardoor veroorzaak-te wond brengc een gezwel en eene zeer
gevoelige piju to weeg, most is evenwel , voor zoo veel cot
dusverre bekend is, ninrmer doodelijk . De inboorlingge
bouden echcer deze wonden voor gevaariijk, en heelen de .
zeive door uitzuigen, gelUjt de Kararben gewoon din to
doen bij den geddchten Reek van den Trigonokephalas.
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GETITEt.D :

HET PRAHTIZOEN DER APOTIiEKERS . (x) :'

?\ anneer men Lemand heat toedraagt, blijft bet Loch eene
groote flechtheid, hem openlijk aan de ka*k to flellen ; nog
meet , wanneer men hierbij leugeAs verzint, en bet kwaad ,
( ;) Zie bet Mengelwerk van den Recenfent, oak der Restnfenten, No t, 11 van IksG.
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dot hfj mogt bedreven bebben , vergroot . Welken naam zal
men geven can den fcbrijver van bet bovengenoemde ftukje,
over bet praktizeren der Apothekers ? Deze man lastert , op
eene kwaadaardige wijze, den geheelen flandvan Apothekers,
omdat hij mogelijk een of twee derzelven heeft zien praktizeren, en brengt hiertoe voorbeelden bij van gevallen, die,
misfchien, zouden kunnen gebeuren, dock zeker niec gebeurd
zijn . bij verzint een' Roman , om een of twee zijner vijan .
den to grieven, en doer dit op zulk eene algemeene wijze,
en in zulke onbepaalde uitdrukkingen , dat zich ieder Apo.
theker er door beleedigd moec achten , fchoon hij zich oolt
sari al bet aangetijgde geheel onfchuldig kent . Daar her echter lean ijn, dat de fcbrijver dit flechre doel niet heeft gebad, zoo zullen wij bet gefchrevene befchouwen als van iemand gefchied, die nog flier ang Doctor is geweest, nog
weinig to doen heeft, en dus door broodnijd in bet harnaa
gejaagd wordt ; die, door zijne jeugd, nog vol floom zit,
alles meent to weten, en over alles op eene meesterachcige
wijze meent to kunnen en to mogen oordeelen ; die bet ongeluk beeft gehad, eene flechte opvoeding to genieten, en
hierdoor trotsch , opgeblazen en onwellevend is , doch van
wien wij bopen, dat bij langzamerhand zal leeren en wijzer
worden, en nog eenmaal zal zien, dat men lang moet ge .
praktizeerd bebben, eer men met regt Doctor in de Medicij .
men kan genoemd worden, en dat bet moeijelijk, ja onmo
gelijk is , alles in de wereld effen en van pas to maken . Wij
zullen , om ook iets tot zijne verbetering bij to dragen , bet
een en ander in zijn gefchrijf aantoonen, dat vermetel en
leugenachtig is . Indien ons hierbij nu en can een hard woord
niogt ontvallen , zoo vergeve hij dit aan iemand , die zeker
ouder is dan hij , en die opcreedt voor eenen (land , die zich
grovelijk door hem beleedigd mag achten . Wij zullen bet
gefchrijf zoo veel mogelijk op den voec volgen, en korc .
heidshalve den fcbrijver Doctor r . noemen, omdat hij doze
letter bij zijn eerfle voorbeeld gebruikt heefc, en omdac zijn
regte naam ook zeer wel met eene r . kan beginnen .
Dr. P. dan begint met een motto van den onvergelijkelijken , nooit genoeg gekenden en helaas I to vroeg geflorven'
V O S M A E R, hetwelk zeer dichterlijk, doch waar is ; want
een waanwijs Apotheker is even fchadelijk aan bet ziekbed
als een waanwijze Doctor, omdat beiden zich vetbeelden
sneer to weten, dan zij eigcnlijk weten, en de zieke er

or UVER STUEj ,
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bet ffegtoffer van wordr, Het floc van dit motto is evenwel
wet al ce dicbterlijk ; want Apothekers, die hunne eigene re .
cepten niet kunnen lezen, ber:aan er Met, - Na volgt eene
inleiding van Dr . P. zelven, die zoo wat heczelfde zegttals

}set motto, en dus vrij goed is ; moat dan komt dadetijk do
sap nit de mouw. Dr. v. noemt bet een zot gebruik, orn
Welk een norsch en
elkander to vragen : „ Hoe vaart
.
Een
gebruik
,
dat- bij alle b efchaaf.
onbeleefd man is Dr P . I

a r,

d e volken, echcer gewijzigd near derzelver card, in gebruik
is, en zoo veel karakteriscieks beefs, waarover zelfs ver .
bandelingen zijn gefchreven, om nit hetzelve den card der
volken op to waken , wil hij meat zoo in eeua affchaf .
fen, omdat bet hem to vee! moeice kost, om deze klein •
beleefdheid , door ieder befchaafd yolk aangenom$n, to
bewijzbn,
Moat, mijn goede Dr. P. , hoe zult gij bet dan
waken, alt gij eens bij een' zieke geroepen words?? wat

zult gij zeggen t hoe zult gij beginner f Intusfchen is
bet woord : „ Hoe vaart gij f" foms van seer veel belang

voor een' Doctor, die niet veel to doen heeft ; want als
bet entwoord op deze vraag ongunfiig is, dan worth er,
volgens Dr . P9 , door ledereen rand gegeven , en &Is die road
n:et helpt, of de zieke dear erger door wordr, dan zeude

men oin Dr. :. , gelijk hij zelf zegt, en zoo doende krijgc
hij pat .encen . Indien een jong Advocaat do woorden : w Hoe
vaart gij ?'' wilde weg hebben, en liever vragen : „ Hoe ftaat
er de bents bij I" dit ware toe to geven . Bij een' Medicinao

Doctor hebben zij dikwijls gelijke beteekenis, inde hoop, dat
bet entwoord zal wezen : ,, Niet al ce best ." En cegen bet
readgeven vat ; anderen kunnen de Doctoren ook niec veel
hebben ; ten minfie ik hoorde eens een' Medicinee Doctor
zeggen , op bet zien van eenen Hongaarfchen Oliekoop :,, Deze
s, menfchen zie ik nog liever,dan dat ik boor, dat de haver
s, voor mijne psarden afflaat ; want dan komen or zieken, en
„ dit is meet winst .19
Men zoude nit de redenering van Dr. v. kunnen opmaken,
Oat hij eene zeer flechte opvoedirg genoten had, en reeds
in zijue jeugd lomp was voorgegaan, En nit bet volgende

zoude men de gevolgcrekking kunnen waken, dot die op .
voeding tevens regc oudwijfach is geweest, en hij mogelijk
wel door eene oude Baker is grootgebragc . Want no ze-t
hij : „ dat al war met medicUnen in aanraking komt heitig

464

RENIAK AANAIERKING8N

• is , en men bet buis van den Apotbeker respecteert, om .
• dat men bet daaruit hebben moet , als men op den rand
• van bet graf ligc , en de muskusreuk, welken wij er voor„ bij gaande gewaar worden , doet ons onze bedroefde oogen

• op den knecbt werpen , die de poeders klaar maakce . Ach 1
• door u heeft Tante ook zulke poeders gekregen ; nu is zij

„ niec meer !" Dit nu is juist eene wijze van fpreken , zoo
als bij oude Tantes, of oude Bakers der vorige eeuw, in
gebruik was , eu waaraan men thans geene waarde meer
becht ; men moec zeker onzen Dr . P . ook dergelijke dingen
voorgepraat hebben, en hetgeen men in zijne jeugd inzuigt,
gnat er nooic uit : mogelijk gelooft zijn Ed . wel aan fpoken
en voorteekens .
Nu volgt er eene foort van Roman , die ook al zeer be .
lagchelijk is, en alleen fchijnt to moeten dienen, om de
Apothekers voor to ilellen als bedriegers en domooren . Een
Apotbeker wordc gevraagd om iets to geven voor een kind ,
dat bet zuur heeft . Omdat de vader een goede klant van
hem is, gnat bij er zelf been, fpreekt zeer oudwijvig met
IVlevrouw , doet alsof bij geleerd over de ziekee peinst ,
zegt dat er geen gevaar is, gaat naar huis om een drankje
gereed to maken, beflaande nit venkelwater, magnefia en Tobarber ; dan, eer dit bij bet patientje is thuis gebragt, is
bet dood . - Dat nu een Apotbeker zoo goed niec over ziek .
ten kan oordeelen als een bekwaarn Doctor, dit is zeer na .
tuurlijk, en wordt ook zonder twijfel door ieder geloofd ;
maar dat bij zoo dom zou zijn, om een reeds ftervend kind
magnefia en rabarber to willen toedienen , zou bet volllagenst
gebrek aan gezond menfchenverftand verraden . En bet ge .
voelen van Dr. P., hetwelk bij in bet eerfle gedeelte van dit
Romannetje voordraagt, dat namelijk velen denken, dat een
Apocheker, omdat bij vele recepcen leest, ook medifche
kennis hierdoor zoude verkrijgen, is even zoo verkeerd ge .
dacht, als dat men zoude meenen, dat een jong Doctor, die
zelf geene zieken behandeld heeft, of door bekwame Doctoren heeft zien behandelen, bekwaam zoude zijn, zijne ver .
kregene theorie aan bet ziekbed to kunnen toepasfen . Maar
dat een bejaard Apotheker, die veel gelegenheid heeft ge .
had , om zieken , die onder de behandeling van Doctoren waxen, to zien, en met de Doccoren nog wel eens over de zie .
ken gefproken beeft, meer praktifche kennis van ziekten, dial

cr zaxcat STUxle.
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ten kruidenier of fchoenmaker, heeft, en ten minf%e wel zien
kin, of een kind hat zuur beefc, of ftervende it, dic
echteu wij zoo zeset, dot bgt fleehrs behoeft gezegd :en niec
bewezen to warden ; terwiji wij bet Serest san ieder overlaten, om hierv : n de toepasting tt maken op de hatelijke voor .
flelling van Dr . P. in zOnen boven befchreven Roman .
Dit Romanne :je afgehandeld hebbende, naat Dr . P . langza.
merhaand over tot zijn t%eede vdorgeitelde duel,om namelijk
san bet publiek onczag voor do Doctoren, ten minfle voor
Dr. P . , in re boezemen . Hij zegt , dat men vpgral weinig
tegen hem moet fpreken, niets !van de ziekte of bet gevoel
van bet lijden des zieken verhalen, maar alles sort hem over .
laten ; sheen in zeldzsam voorkomende gevallen mag men over
de ziekte en den zieke tot hem rpreken, e r deze gevallen
zal hij zelf wel aanwijzen. Hij , Dr. ., kan in een oogen .
blik zien, of iemand ziek is, en er betlaan bij hem geen
kwarc- of halve zieken : men is of erg, of niec ziek . - Bent
onderlijke manier om zieken to bezoekenl Dr . P. vraagt
niet san den zieke : ,, Hoe vaart gij r' en de zielte nag niec
fpreken ! - Vervolgens hooren wij hier een geleerd vercoog
over de oorzajten van eenige kw ;iea, hetwelk zaj moeten
dienen , om bet groot denkvermogen en den fcherpzinnigen
blik van onzen meester in de kunst bekend to maken ; en
eindelijk moet dic ook dienen, om bec verkeerde san to toonen van een' Apotheker to nemen, omdat die meer vriendek lijk en voorkomend is, dan de Doctoren, welke, volgens
Dr. r . , meer fluursch en driftig zijn, zich sheen met gewigcige
zaken bezig houden, en bun hoofd tot overloope s toe vol
bebben met over de ku st to peinzen . Want, zegt hij, dot
zijn moor vercooningen van de Apothekers. Zij zijn thuis
zoo vriendelijk niet , ,, vooral niet, wanneer de knecht ziek
• of nit de clad is, en zij dns hunne lange pijp niec in de
• binnenkamer kunnen rooken , om den armen hals gedurig
• to kunnen bediflen, zonder ooit lets anders to zeggen,
• dan dat dit of dot niet goad is , en nooit , zoo moat gij
• doen ." Dot Dr . P. zoo zou handelen , wanneer bij Ape .
theker was , dit last zich gemakkelijk nit zijn geheele ge,
fchrijf opmaken ; want men mag niets tegen hem zeggen,
wanneer men eenen zieke heeft , die men in zijne eenvoudig .
held gelooft , dot erg zal worden , waarin mW veal belang
flelt , die fomtijds de fleun van bet buisgezin is ; zelf mag
de zieke zijue kwaal Met verhalen3 ja bij weigert san ieder
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de burgerlijke beleefdheid, en noemt die zotheidI Gelfl .
kig, mijne jonge broeders, Apochekers-!eerlingen en bedien,
den! dot Dr. P . geen Apotheker is, want gij zoudt eenen
1}nggen bok rot pstroon hebben . Schrijver dezer aanmerkin .
gen heeft, meer dan een dozijn jaren, bij meer dan eenen
Apotheker in meer dan eiine voorname clad van ons vaderiand, als leerling en bediende, gewoond ; doch Been dezer
rookce over dog uic eene lange pijp in zijne binnenkamer,
most zij behandelden apes mode, of lieren hat geheel under
bun opzigt doen ; dagelijks werden wij onderrigt, en nimmer
kregen wij, onverdiend, onheusch befcheid .
De nu volgende Roman, dot een kind, door bet ingeven
van wormkruid , door den Apotheker zoude vermoord zijn,
is even zoo kwaadaardig en belagchelijk voorgesteld als de
vorige, en verdient niet, dot wij er ons bij ophouden.
Dr . is . zegt vervolgens , dot men ook geen Apotheker moet
Verkiezen, omdat vele ziekcen zonder medic :jnen moeten genezen worden, en dot een Apotheker alrijd drankjes voor .
fchrijft, moor een Doctor niet . Daze helpt, gelijk hij re
voren reeds zeide, door een krachtig woord to fpreken, meet
den door zesrig droppels Hoffman . Hiermede wit hij dan
zeggen, dot hat goedkooper u' komt, can' Doctor dan een"
Apotheker to nemen . Dit ken niet wear zlin, can zij men
enoeg
in net algemeen de Apothe'cers voor gewetenloos
houde, om , zonder noodzank , ja ten nagieele der patienten ,
dure drankjes ce geven ; rerwij!, near de ondervinding ; die
wij van bet prakrizeren van fommlge Apothekers hebben,het
doorgaans blijft bij bet aanraden of voorfchrijven van eenig
gering middel , zoo als bij ligce ongetleldheden , waartoe zij
meestal ter behandeling geroepen worden , to pas komt . En
door Dr . P . twaalf (luivers of een gulden wit hebben, wanneer hij de zieken flechts even ziet , zonderithfpe,kn
wanneer hi i een krachtig
, hoe veal zal hot den wel kosten ,
En
waarin
zil
dot
krachtig
woord beftaan it
woord fpreekt !
Dit betuig ik , niet re begri!pen . lk acht hem beter gefc ;ikt
om to vloeken , dan om troostredeneu voorc to brengen 4 of
opbeurende woorden to fpreken .
Eindelijk volgt, nadat Dr . P, ales heeft bijgebragt, wat
hij wist , om to betoogen , dot can Apotheker een dom en
ilecht mensch , een moordenaar en bedrieger is, bet flor ,
waarin hij zegt : „ dot de Arifen hnnne gezoodheid veil
,, hebben voor bet boil hunner medemenfehen, en geen
f
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• moeite fparen, om ztch van bunnen pligt to kwijten,

•

menfchen

to belpen, en voor hen in ongevai geheel to

• zorgen ." It geloof, dat de braven onder de Artfen dit

alles mede beoogen ; loch heb in de zesentwintig jaren,
dot ik bij het vat der Artfenijmengkunst geweest ben , geen

Doctor gevonden, die niet tevens zijne rekening uitfchreef
voor gedane viften . Zelfs de groote B 0 s R H A A V E, zegt
men, fchoof eene lade met geld uit , om aan hen, die, hem
kwamen raadplegen, de fpecie to doen kennen, welke bij

gaarne voor zijne moeite had I En to regt, een arbeider is
zijn loon waardig ; maar deze groote man was oat , gelijk nog
de bekwame Doctoren van onzen tijd, bersidwillig, om ails
omtandigheden van de ziekten tan to hooren, en kon niet
altijd , gelijk Dr. P . , zoo dadelijk zien, wet de kwasl wag,
en wet er voor diende gedaan to worden .
(Hot vervolg en flat hierna .)

Den Heere Redakteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

D

Wel Edele Heer 1

e Proeve van taalkundige Opmerkingen enz, , in bet v orl .
g e nommer uws geachten Tijdfchrifts geplaatat, trok mijne
bijzondere aandacht, zoo om derzelver voor mij uiclokkend
opfchrifc, als belangrijken inhoud . 1k beyond echter de meeste
punten niec firookende met mijne gevoelens, die ik meen niet
alleen op eigen gezag, maar ook op dot van deskundigen to
fieunen, en befloot daarom , mijne aanmerkingen zamen to

vatcen in bet ftukje, dat ik UEd . hiernevens ter plaatfing
eanbied . Aanmerkingen toch, miss met befcheidenheid gemaakc , rnoeten elken waren beoefenaar , en ook den Heere
E A L C R H OFF, welkom zijn .

Delftshaven ,
12 Junlj 1826 .

Ik ben, enz .

UEd . dienstw. Dienaar,
A . D E J A G S R.

AANMERRINGEN OF DE FROEVE VAN TAALEUNDIGE OPMERKIN .
GEN EN BEDENKINGEN, VAN J . G . C . K A L C E Ii O F F .

Door A. D E J A G E R, to Delftlhaven .
[let eerile punt, dot in de inleiding tot de eigenlljk goo
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kegde Opmerkingen en Bedeukingen mijne eandaclic trout

was, dat bet fijn taalkundig gehoor bf gevoel van den Heer
RAL C R tt o F F bem de onnaauwkeurigheid deed opmerken ,t
waarmede velen, oak taalkundigen, zoo in ket dagelijksch le .
Yen als op den predik/loel, de op en u4cgeande woorden nit .
fpreken, zoodat zij de fiotletter n zoodanig opflokken, alsof
die letter niet tot bet woord behoorde . Ik voor mij houde
gezegde uitfpraak voor niet zoo flootend , altbans voor min .
der flootend , dan wanneer men die uitgangen too duidelijk
hoort uitfprekvn ais en in gewennen enz . ,hetwelk evenwel niet
zelden bet geval is . Over bet algemeen ben ik bet , in dit
opzigt, met die geleerden eens, die meenen 3 dat onze tail
hare zoetvloeijendheid en fchoonheid gcootendeels verliest,
wanneer men de woorden uitfpreekt, zoo als wij dezeive
thans fchrijven . Inderdaad bet klinkt in een Hollandseh oor
keer wanluidend, in bet woord ontvangen al de letters to
hooren uit(preken ., zoodas n hter ont, als 't ware, eene rust
vereischt words, om de zachtheid der v wel to doen hooren j
(even als men de Franfche v zeer zacht uitrpreekt) en do
twee laatfle lettergrepett van-gen worden uitgef token, wonder in aanmerking to nemen , dat bet teeken ng niet kan ge .
fcheiden worden , en men ook geenszins de g moet uitfpreeen
ais in goon enz ., even min als in de Franfehe woorden :
going , feing etu .
Tegen de geflacbten der zelfftandige naamwoorden worth
creel gezondigd, ter minfle tegen bet mannelijke en vrouwelijke ; tegen bet onzijdige, geloove ik , zeer zelden , wan .
Deer men de woorden fchool, jehilderij, oorlog, getuigenls 0
tnuzijk, en misfchien eenige andere, waaromtrent men niet
eenflemmig denkt, {litzondert . Dit winter en dat zomer zal
men, in pleats van duizendmaal, vrij zelden hooren. Wijders
meen ik, dat in den aandacht geen misflag tegen liec geflachl
words begdan ; de bijgevoegde n is de n paragogicott, even
als in den Hadg en andere uitdrukkingen, wellitidendheid4balve gebezigd . (*)
(*) De Heer it A L C K rt o F F is van gevoeled , dat men nice
kan .zeggen zoetjes loopen,omdat,indien ik mij nietbedrieget
zijn Ed . loopen voor eeue vergrooting van gaan houdt. Ik wederfpreek dit niec, doch geef alleen in bedenking, of loopefi
Diet meer ziet op de meet of minder fnelle teweging, dies
men met de beenen maakt , en of gaan niet meat bstrekkiB
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A . De eerfte bedenking loopt over der, nadruk , sort vor.
teerde lettergrepen ; in de met sour zamengeftelde 'wcorden-,

gegeven . Dot men ,66roordeel , en flier voor6drddel , moet
zeggen ; durf ik Wet Wbltemmed en ook niet tegenipreken I
b oewel ik mg voor de laatfte wij ze, die ; f elk ik met K A L c eH 0 F F van gevoelen ben, de algemeenfte is , zon verklarenj
Dbch, wat opgemerkt wordt omtrent vooruitloopen en anddre, komt mij voor ce eenlemal ihijdig ce zjn met deli acrd
onzer uiti}?raak .
Bet is in de Hollandt be taai een algemee=

ne regel,dot fcheidbare voorzetfels den klemtoon verelfcbdn
doch de onfcheidbare niet . Vooruitloopen is zamengefteld tilt
vvorait en toopen ; op loopen kan derhalvd de nadrnk Met vale

len, maar op voor of uit ; wac z'egc men DU ,YOOPUIT ofv6dr-'
aft i immers bet eerie .
t 6Gruitloopen zoft beteekenen de •
vbordetr en niet voorwaarts uitloopen . Even zoo vooruittigt,
vvorloopig, enz . Hierbij moet men echter iA bet oog hQuden, dat die klemtoon dikwijls gewijzigd moot wotded llatr
de bedoeling des fprekers of fchrovers ; zoodat ten b vt
znu zeggen : ik zag her paard dchteruir., M plants van s41r.

uitioopest .
B . In de uitdrukking : dit is de pijii (depeine)waai-d,(`t)h,oudt a A t c rt 110 P F bet woord aijn voor bet Fcanfche peine .
Dit komt mij voor to fpruiten uit twee verkeerde opvattin .
gen : vooreerst, dot ons pijn alleen (mart ; en ten andere ;
dbt bet Fraafche peine Qechti moefte zonde beceekenem Zid
bier, wac van de zaak zi) .
Pijh en peine beteekent hetftlf'

de ;

bolder beteekenis words uitgebreid toegepait . In de .i .
tfonnaire de P;,ftadEmie vied ik : , Peine : dotileur, aftit-

Non , fouffance, jentiment de quelque f1al dar?s'le corps ou drift
1'esprit ; peine fignife aus'l c/Idtiment, punition tan crime ;
atisf trarafl, fatigue ." Waarmede overeenflemt, wet ik lees
bij F U R E T 1 it R E : % Peine 4 chdilment ~u osl fait fau, fit d`
ceux qui ons fait quelque faute, punition d'un crime ; it figni .
fe ausfi fatigue, travail eosporel, join ; 1dt11rment , ihquldtt4l

heeft op hot vorderen, voorwberts komen. Ir. bovengeid . bd .
teekenis zou men- ook niet kunnen zeggpti :hat ;kind begiut td
loopen ; deze en dergelijke uitdrukkingen hoort men tach de .

gelijks .
(') Men zegt : to tijne waard, dot is der pine c of, ge .,
lijk T U I N At A R wil , to pijnen, budttjds pixen ; als werh ,
ih•o ord .
.*lE

I.W .
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de d'eshrit ; douleur, foufranees ; objlacle, dijJiculli, ete ." Vergelijk ik nu hiermede , war b, v . T U I N M A N zegt : „ pi/n,
firafe, (merle, arbeid, moeijelijkheid . Pijnen was %waaren
arbeid of moeite aanwenden . Zoo hebben wlj neck tot een
fpreekwoord : 't is de pijne Wet waardig, dat is den arbeid , de
moeite, enz .," dan zal , dit alles to zamen gevat, blijken , dat
bet woord pijn, in gemelde uitdrukking gebezigd, ons Hollandfche pijn is , volkomen in beteekenis en worm gelijk .
ftaande met bet Franfche peine, en bier voorkomende in den
zin van arbeid of moeite , en niec in then van ligchaamsfinarte, waarin wij bet thane meestal bezigen .
C. Wat aangaat de verwerping van bet voorzetfel weder,
in wederfpreken, wederJlaan enz ., in den zin van tegenfpre .
ken en,-z . , hiertoe , dunks mU , is geene 'genoegzame reden
voorhr,nden . Verwarring toch met wederfpreken (nog eens
fpreken) zal er wel niec nit ontftaan, dewijl in wederfpreken
(te,denfpreken) bet accent op fpreken valt, om de reeds bo .
v1;n vermelde reden .
D. De uitlegging van de verfchillende beceekenisfen van
kus en zoen fehijnt mij too van alien grond ontbloot to zijn .
Uit bet gezegde hierover moet ik opmaken , dat zoen zou komen van verzoening ; terwijl ik incegendeel vertrouwe, datieder,,
die flechts een weinig nadenkt, dit juist omgekeerd zal befchouwen, gelijk onder anderen T U I N M A N dit bevestigt.
Kus (in 'c Engelsch kits) is een onomatopoloumenon, van bet
fuizend of kisfend klappen der lippen ; en zoen komt van bet
thema zo, zaehting, of ook van zo - en of zuigen (*) . Zoodat, mijns inziens , beide woorden nagenoeg in beteekenis
overeenkomen en bijna willekeurig kunnen gebruikt worden .
E . Omtrent rieken en ruiken is men bet vrij oneens . De
beide uitmuntende taalkenners s i E G E N$ E E a en V A N D E R
P A L M worden door It A L C K n o F P aangehaald, als g ebruiken.
d e beide woorden onverfchillig (t) . Anderen evenwel willen ,
dat men de onderfcheiding make, die zijn Ed . voorilelt.
Ik achte mij flier in Nat hierin uitfpraak to doen, hoewel ik
flier kan ontveinzen, tot de laatstgemeide meening over ce
hellen . Hierom, echter, zie ik nog niec, was It A L C 11 H 0 F n
beweert, dat men ruiker in rieker zou moeten veranderen .
(`) Zie S I L D E R D IJ E'S Geflaehtlijst.
(t) Hierbij kan men nog den Heer II I L D E R D >J K woo.
gen ; zie Geflachtlijst , op reuk.
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tr zijn van zoodanige gevallen mecr voorbeelden in onze
taal . Wat is een bediende P iemand , die bedient ; en wat be .
teekent bedlende P immers iemand , die bediend wordt (*) .
F. Wet eindelijk de taacfle opmerking betreft, die men tot
deze ftelling kan brengen : Alle elgennamen moeten worden
uicgefproken in de teal , waartoe ziJ behooren ; hierniedebenik
bet volkomen eens . Onwillekeurig moec ik glimlagchen, wan.
neer ik N E W T o N, YOUNG, H u mt a en andere, vooral
$ngeifche, namen leccerlijk Hollandseh hoor uitfpreken . Niet
aloodig is bet ce vorderen, dat ieder de oorfpronkelijke ta .
len, waaruit de namen ontleend zijn, verfla ; menigvuldige
gelegenheid is toch alciJd en voor ieder voorhanden, om derzelver ware uitfpraak to vernemen , en , ten minfte eenigzins,
in acht to namen . De op dit onderwerp becrekkelijke plants
een proeffluk voor den
itit L o 1 L E A U (Epitre IV) mag
Franschman genoemd worden , die zich op de Nederduitfehe
teal toelegt .
Het zij rniJ ten flotte vergund,ietc can ce merken omtrent
de vercaling van bet woord Cermanisme . Niemand kan minder dan ik gezec zijn op bet bezigen van bastaardwoorden in
once taal , hecwelk , vooral in den befbhaafden omgangsflijl ,
bij velen vriJ dikwijls plants vindt . Doch, wanneer bet op
wetenfchappelijke termen aankomt, fchijnt bet mij verkieslijk
toe, zich to bedienen van zoodanige woorden, als daarvoor
zijn eangenomen, en die dadelijk de bewuste zaak doen ver .
flaan . 1k geloof zelfs, dat menige verhendeling onverflaan .
baar zou worden, indien men de dearth voorkomende onhollandfche woorden door Hollandfche wilde vervangen, to
sneer dear vele derzelve niec voor bloote vertaling vatbaar
zijn,maar fomtijds eene breedvoerige omfchrijving behoeven .
Hierover zie men , onder anderen , de Voorrede van n 1 L D E It-D ij it 'S Geflachtlijst , benevens bl . t55 en volgg, van bet
i111de Deel der Nieiawe Taal. en Dichtk . I'erfeheidenkeden varf
denzeltden geleerden caalkenner,
(*) Dit in aanmerking genomen zijnde, kan men oOk zeer
goed bepaald lidwocrd zeggen .
DRJEMAAL

DRIE .

D e beer Groenendaal lied drie beminnelijke dochters, die

echter alleen hierin overeenkwamen, dat zij beminnelijk wa .
11 lr a
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ren ; want antlers verfchilden ze ten (lelkile . De cene was
eene godin, die, om hare majesteic in houding en gclaac,
eene Juno, om hare wijsheid in woord en daad eene Minerva, om hare hooge bevalligheid eene Venus kon genoemd
worden . De andere maakce geene aanfpraak op zoo hooge
titels, maar behoefde toch ook niec uic den bemel, of de
rij der bewoneresfen van den Olimp, verbannen to worden .
Hare fchoonheid, hate vrolijkheid en dienstvaardigheid ver .
wierven haar met regt den naatn van 1lebe, bet beeld der
~cugd, en in vroeger cijd de bevailige dienares van Jupiter
en zijne dischgenooten,om den vreugdebeker rond tebieden .
De derde flond wederom een trapje lager . Men vergeleek
hair liefst met eene fchuwe, maar desniettemin boogst liefelijke en weldadige nimf, welke alleen door de overmaat van
ceedere kieschheid en fcbaamte belet werd, in hare voile glo .
rie ce verfchijnen . Hecgeen echcer incest van alien den glans
der goddelijkheid over deze meisjes wierp, dat was de beerlijke fluijer der nederigheid eu der ongedwongenfte opvol .
sing van Paulus' les, om elk de andere booger to achten
dan zichzelve. Hare onderlinge liefde was zoo ongeveinsd,
acs zij met esgenliefde, zucbt om to behagen of uit to munten, onbekend fcheuen to zijn : /ehenen, zeg ik, en bedocl
daarmede, dat deze elgenfchappen nooic op eene ongefchikte w jze voor den dag kwamen, en nooic uidtaken, als
cene plooi iu bet kwalijk pasfend gewead, noch piju ofhirder
toebragten in den gang des !evens, gelijk cen voce, in den
al ce kleinen fchoen neauw beknepen . Want dat de lieve kin.
deren , als vrouwelijke Stolcijnen, ongevoelig zouden geweest zijn voor site lust of eer, willen wiij geenszins be .
weren .
De beer Winkelman had ook dale doehters, niec ongelijk,
in zekere onderlinge verfcjieidenheid en u1twendige natuurga .
ven, san de eeratgenoemden, bare fladgenooten . Zij Ilelden
zich dezelve dan ook ten voorbeeld, en volgden elk haar
aangewezen model met den meesten ijver en niec zonder
goed gevolg na . Aileen de fluijer, ftraks genoemd, liec
zich flier ligt namaken ; en men zag door denzelven nu en
dan duidelijk, dat bet apes meer kunst enfchijn, daneenige
waarheid was. Zij flaagden echter, in een' geheel anderen
kring geplaatst zijnde, en dus weinig gevaar loopende van
vergelijking, boven verwachting, in haar opzer . De coquettes - want anders weren zij flier -- behaaiden menige ove .
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winning ; en , de ce .te voor, de andere no, deed cent voor.
declige of glansrijke partij . Maar ongelukkig bleck bet nu ,
dot zij godinnea op een' afitand waren, die deze hare waardigheid wel eenigzins voor vreemden, doch niec voor echt .
genoot en huisgezin ophielden. DdAr lag de majesteic, de
guile dienstvaardigheid, de lieve zedigheid in bet zand . Met
tie laatfle alleen werd wel eens gezegd bet omgekeerde plants
to 'nebben, fchuw en ingetogen zijnde bij eigen, maar son
doch, dic rekenen wij in goeden ernst voor
vreemden
laster. Want, wilden wij al bet kwaad gelooven, dat fomcijds van de menfchen , en inzonderheid van de vrou.
wen, words verteld, wij zouden evenzeer op den dwnalweg
geraken, als, zoo wij alle pligtplegingen omtrent levendcn
en loffpraken op dooden voor wigtige munt wllcen nannemen .
Dc beer des Chifons eiudelijk, een Franfche kapper, had
desgelijks drie meisjes ; en , de beide andere flellen, maar
inzonderheid de laatfte kernende, fpoorde hij zijue dierbare
1'.3ruiten ran, orn eene dergelijke verdeeling van roller to ma .
ken . Nicts liever dan eat . De jongfle, bij ongeluk de lang .
Re zijnde, moest dus Juno, en de tweede , hoe trang en
ilordig anders van acrd, moest noodwendig Ilebe zijn ; want
de oudfte , die reeds de aliereerfle fleur een weinig to boven
was en vader dikwijls in den winkel hielp, bad eenen on .
wedrftaanbaren lust tot bet fchuwe nimfen . karakter . Maitre
Chifons zag in dic alles weinig zwarigheid , door cosh , zoo
hij meende, zijne kunst wel de hoofdzaak was bij de ganfche mecamorphofe ; want, deed bet gelaat niec alles ten
aanzien van den mensch, en de frifure alles ten aanzien van
hec gelaat of? Althans, outbrak er ook nog jets aan, dan
was zijne vrouw, couturiere en robes, zelfs eercijds voor
bet tooneel en achcer de coulisfes, ten voile in ftaat, bieraan ce getnoet ce komen . - Ziedaar du3 welhaast eene derde
uitgnaf van de drie bevaliig'neden, die nu met de zanggodin .
nea zelve reeds in aantal gelijk ftonden . Moor, de 12arfle
mogc, van olle, bet meesce opzien wekken, dic ging ongelukidg met meer gelach dan bewondering gepaard, en zij
bociden son hare zegekar vecial niet dan . . . . flraatjongens,
die, even als de Romeinfche foldacen hunnen veldheer, de
vergode fchoonheden uit den kapperswinkel, tot becooming
van haven hoogmoed en andere menfchelijke drifcen , met fpot
en lchimp vervolz;den . Zelf, gingen zij zoo ver, om de kft .
ningin der godcu ccn' boouenflaak, Ilel•c ecuc zeuge , ell de
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nigtf een' grasmaaljer in vrouwegewaad ;e noemen . I-let liep
dan ook met dozen laatiteu druk van bet oude prachtwerk
Dog at ongelukkiger of, daar men ze zelfs op hot tooneel
Diet begeerde, om eene of andere nabootfing uit to voeren.
En, getijk de oude vodden in de kas , zoo werden zij , die
ze droegen, in bet binnenite van huishoudkamer en haarfabrijk weggeltapt, om llechcs geen aanfoac to geven .
Men kau op velerlei wijze beminnel} k zijn ; maar de wijze of vorm maakc dit ons zoo weinig, slat derzelver nabootfng (ik zeg niet, verftandige en doorgaande navolging) ous
Jigt geheel bederft en der berpottinge overgeeft .
S.
LADY ARABELLA STUART .

I

Historisch Verhaal.

n den fare 161o tlond op den heuvel van Highgate, bi
Londen , een ftatig f of , der Gravinne V A N a H R E w s a o R Y
toebehoorende, van hetwelk chaus echter geen (poor meet
voorhauden is.
Op eeoeu namiddag in de Meimaand des genoemden jaars
gingen twee Dames in den grooten tuin , die bet kasteel omgaf, wandelen . De eerie was cene e ;:nigzins bejaarde vrouw
van een edel voorkomen ; de andere veel jonger , en welker
(choonheid de groeven des lijdens, op baar gelaat zigtbaar,
Diet vermogend wareu geweest uit to deggen . Zij fchenen
in een ernflig onderboud gewikkeld , toen een oud, gebrek .
kig wan baar naderde. Zijne gelapte Weeding en vermagertl
ligcbaam verraadden diepe armoede en ellende, en onderfcheidene likteekenen op bet bruine gelaat, aismede eene zwarte
pleister over bet eene oog, deden vermoeden , dat hij wel
menigen veldfleg had bijgewoond . Een lange degen king op
zijne zijde, en zijn oude fuaphaan diende bem ten faf . „Ede.
„ le vrouwen t" riep bij de Dames toe , „ eene aalmoes , ont
„'s Hemels wille, voor een' verminkt' foldaat I" De jongfte
Dame haalde cerftond eene beurs ce voorfehiju, en, terwijl zij ;
derzelver gedeeltelijken inhoud in des krijgsmans flukgehouwene blikken fhakoc ledigde, vroeg zij hem op eeu' minzamen coon, waar hii) zijne wonden had bekomen . De grijsaard
vercelde an , met eene den ouderdom eigene wijdloopigheid,
van zijne vpormalige laden en zijne tegenwoordige armoede .
s„ Maar wie weer ," fprak de oudere Dame , half eruftig , half
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fchertfende, ,, of gtg one n;et iets w4sntaaktt" - „ Uw
• edele breeder, Meveouw, (God hebbe rdjUe alel 1) son bet
• u hebben kunnba 2eggee . "- s Hoet gij kendet Lord as o u rt Tr
• S H a N S Y f ' -„&eke kende ik bem, en IV al) . diet gj
„ dezen ring, dien htij mij eons, as eon 1 herp gevebt in
„ de Nedtrlaarders, guff, 'en ran welkeh ts)ch gevrmgeah
• noes armoede m{j kondea donftbelden 1!" Mesdeze woor .
den gef de fbadw bast Gravitrro esen nieg, en, er#Ijl do
onde Dame zis • de traaas aft do oogen wfedhtb, welke bet
aandenken ham brooders bear ontlokte, drukte hlj i)er nude,
re fuel eenen brief in de hand, en fluisterde baar toe : ;, Ire.
• delta l" £ij wist,det dit wed kdm v4p lemand naoest zljn
medegedeeld , dies sU tader beiatnde don her leven. Man
zij verborg hare onttoering, =i vroeg dyer Gravioae, of 21j
den armen man nfet wilde Vagtuan~etr, in hula to goon, om
zich to ve frisfbhen. A gear gaarae, tOjae iievel" Iernam
doze. n Masr, teijn vriend," voer zij voart, „wilt go in
,, dozen ring verltoopm3l" - , Verkoopen tot geenen pr#a ;
,maw zoo gij , Meorouw, dies *Is eon gefhhenk witt
• aannenten, is hij de owe :' -- a Ik dank u, en ik zal
• u nine erkentenis trechten to betoones, op cone wijae,
„ die uw gevoel niet krenken, en tevens tines brooder bV
„ u in sandenken Sal doen blUves." Met daze woorden gin.
gen de Damn huiswaeat#; terwijl eon bediends den danken.
den Invalide n
de keuken Tgeleidde, en do jongere Dame,
zoedra zij eon vrlj ooglnblik konde vinden , near hare kamer
vloog, om &n inhoud des briefs to vertliaden, lien
Doze Dame was 1,ady
afj zoo even bad outvangen.
ARA$B4LA ITUAtT, nicht van jACOaus, den teen
regereaden Monarch , en die, tiaar fommiger meening , betere
sanipraken op de kroon bad, den hij zelf . In baron aastn
was bet, dat Lord vouttara en Sir WALTER RALEIGH
bun oatwerp gefbteed halo ea, hetgeeen ai deszelfs medeftan .
ders in bet verdenf ftonte, Nfemand bet fetUe, slat Lady
,4 R A a a L L A zeMe ass demo amijpe zamamzwering Qnfchuldig
was ; maw l A c o a o a had aloetemin do wreedheid, bear
deswege vow ekijd tot eon eahteloos levee to eeroordeelen .
Dan, wet dwingeland beeft soft de aaudoolopn des harten
kunnen beheerfehen i Lady A R A a R L I. A basnirade en ward
behind, WILLIAM SaYDAOUR, nit den Huiae BEAU*
C tt AMP , een edelman van middelbare jaren, was bet voorwarp beret keuje, ZlJ waren heiatelijk geuoawd ; maar wets
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4ra Werd hun fdl verbond verraden , s E Y M o u R in den To,
aver gezet , en Lady A R A B E L L A onder he[ opzigt barer
tauce , de C4ravio V A N S ti R E W S a U R Y, geplaatst , met wren .
gen last, haar kasteel to Highgate niet to verlaten . Gevan.
gQnfchap, op 's Konings bevel, was, to then tijde, nagenoeg
betzelfde als een doodvonnis : zeidzaam ontkwam een gevangene levend zlj1en kerker, en weinigen, die zich in deze
treurige onftandigheid bevonden, waagden bet, iecs to ge
bruiken,
, wat bun niet door getrouwe handen werd toegereikt ; Want vergifciging op hoag bevel was niet zelden
bun lot.
Veertien dagen long had Lady A R A B E L L A reeds voor
Oen gejiefden echtganoot gefxdderd, taen de Gravin den last
ontving , hare niche aan to zeggen , dat zij , ten volgenden
tlage, een' Koninklijken afgevaardigde naar Durham had to
volgen. Lady A R A B E L L A wist , wat haar to wachcen Road ,
wvanneer zij zich eenmaal in dq handen van een' van 's Koninga afhangelingen beyond , en frneekte diensvolgens baree
tante dringend, baar floor Frarikrijk to raten ontvlugtea, tot
Oat men den Koning konde overbalen , in Karen echo to be .
;usten . Moor de oude Dame koesterde een zoo boog deck .
heeld van de pligten des onderdaans en bet rep der Voriten ,
dat zij vermeende , hare geliefde niche alleen tot geduld to
moecen vermanen . In dit ernllig ouderhoud verdiept, bejegende haar de oude foldaar. Debrief, w.aarvan hij brenger
was, kwam van haren gemaal, en bragt baar de blljde cijding, dat hij zijneu kerker was ontvlugr . Hij beyond zich
can de kust, waar hij een (chip gereed hield , dat bun beitlen naar Frankrij t zoude overvoeren . Hij verzacht haar, in
derv brenger des fchrijvens bet volkomenfle vercrouwen to
ftellen. Deze was niecs minder dan oud of arm ; hij was eerk
man in zijnen besten leefcijd, en van deftige familie, wiens
ware naam A U G R M A R R H A A't was. Oorlog , ftrijd en avonturen , tea beboeve eener goede zaak , waxen zijn lust ; ea
bij was bet, die voor s E Y m o u R bet fchip gereed hieldd
en, ulc belangelooze vriendfchap,had op zich genomen,hem
zijne echtgenoote in de verlangende armen to voeren . Lady
ARAB E L L A, die bereid was , met haren S E Y M O U R, ver
van bet hof en de gro ve wer ld, in vre mde landen onbed
kend to leven, wenschce ce ontvlieden, wanneer zulks mogelijk was . De Gravin was in haar kabinet, en Lady A R Ao a L :,A deed door hare trouwe dienacmaagd 13 R ID c E r, vOo.

LADY ARAB .LLA STUART .

477

welke zij Cs 't ware geene geheimen bad, den vermomdea
bedelaar cot haar komen . Flij verfeheen, en brags haar eene
verkleeding,welke hij in zijn'ranfel bad ,verzochthaar,dieta
eigen' avond, is pleats van zich to bedde to begeven, de .
delve oar. to doen, en vervolgens de eerfe gelegenheld to
bast to nemen, um met hem to ontwijken . De Lady verborg, met behuip barer dienstmaagd, bet pakje, en begaf
zich weder naar de Gravin, welke intusfchen befloten had,
den ouden foldaac tot zich co nemen . Do oude Hofmeester,
die bevel oncving, hem eene kamer boven den ftal in to ruimen, verblijdde zich over die fchikking, dewij i MAR z H A M,
door zijde crefFende vercellingen en luscige grappen, alreeds
tie lieveling des huizes was geworden ; en, oer de avond
viel, bad bij reeds zijde nieuwe woning becrokken, welke,
tot zijn genQegen, ver van bet buis verwijderd was.
Zoodra de Lady op hare kamer was gekomen, ontpakte zij
den bundel, en vond er alies in, war noodig was, om haar
to Penemaal onkenbaar to maken . Eene Prax fcha paruik met
lange lokken verborg bare fraaije blonde hareo ; ten, weliluitend kleed met een' brneden geborduurden kraag omgaf bare
ilanke leest , en do wijde pompbroek , Loon in den fmaak ,
was ongerieen gefcbikt tee vermomming eener vrouwe,
naardien zij bare eigene kleedij in dezeive konde verbergen ;
laarzen met roode kappen, welke aan de brook werden vastgemaakc, en een korce degen op zijde, voltooiden detr opfchik ; en wie de Dame z66 had gezien , zou bear voor een
der grootfte Modeheercjes bebben gegroet, die in St . Paulskerk, de toeumalige . Bond/heet der pronkers, rondflenterden.
Her had jlis; drie gellagen, toes n R i D o E T een fteentje cegen her venfler hoorde tikkeu , en , uitkijkende 6 M A R 11 H A M
herkende, die, in bet eenvoudig rijgewaad eens mans van
fatfoen, beneden fond, en eene tuinladder bad aangebragc,
tangs welke bij de Dame verzocht of ce flijgen . Hot ventler
was Diet hoog , en , met behuip barer trouwe dienaresfe, welke de fcheidiug van hare geliefde meesteresfe met tranen be .
;reurde, kwam zij veilig beneden .
Her begon pas ce degen ; maar bet was licht genoeg, om
den weg to kunnen vind .n. Nl A R K R A M geleidde de fidderende Dame filzwijgend door bet park, tilde bear op den
muur, fprong then zelf over, en ving baar tee andere zijde
weder op . Een kwarcieruurs van bet kasteel verbeidde M A R ttb A M 'i bedieude , met paardep , hunue koinst . Met muvite
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(want de flapelooze nacht en de angften des vorigen dags
badden do Dame zoo fterk aangegrepen , dat zij rich naau
welijks
s konde overeind houden) bereikten zij eene kleine
her-berg op den weg near Londen, waar verfche paarden ge .
teed ftonden . Teriond ftegen zij to paard, en de beweging
van bet rijden wekte hare levensgeesten van lieverlede zoo
zeer op, dot zij , zonder ongeval , bet dorp Blackwvall aan
den Teem bereikten , wear de boot van M A R K H A M Op hen
wachtte, Onverwijid ftapten zij in dezelve, en voeren near
bet (chip, dat intusfchen near Gravesend was afgezakt, en
binnen weinige uren vond Lady A R A B E L L A vergoeding van
al hear lijden in de armen des geliefden echtgenoots , M A R KH A M bet loon zijner gevaarvolle onderneming in bet geluk
zijns vriend,.
Intusfchen gaf M A R is H A M bevel tot den meestmogelijken
fpoed , bewust , dat , werden zij ingehaald , zijn vriend veelligc den kop, en alien vbor'c minas hunne vrijheid verbeurd
badden. Ongelukkig, echter, was de wind zeer flaauw, en
bet fchip nam zoo weinig gang, dat men niec v6or den volgenden morgen bet Kaneal bereikte . Met dat al hielden zij
koers near Calais ; en reeds voedde men hope , binnen wei .
nige uren de veilige haven to bereiken, coen de wacht in do
mars een zeil ontdekte, dat jags op hen fcheen to ma .
ken . MARKHAM was vastberaden, zich tot bet uicerfle to
verdedigen . Hij riep zijnen vriend op bet verdek ; en, daar
de Lady wel merkte, dat bet gevaar toenam , volgde zij
hem , beflocen hebbende, betzelve met hem to deelen . Alle
toebereidfelen tot den flag waren gemaakt, terwijl incusfchen
bet vijandelijk vaarcuig beflendig op hen won , tot dat bet
eindelijk na genoeg kwam om eon fehot to losfen, ten einde
bet vlugtend fchip tot bijleggen to noodzaken . MARKti A M, evenwel, kreunde zich daaraan uiet ; en, nadat hij de
Dame had overreed, zich near onderen to begeven , vingen
do fehepelingen aan, de fchoten to beantwoorden, die fleeds
digcer op ben vielen . Het vijandelijk fchip kwam nader en
nader, tot dat beide fchier nevens elkander lagen . De bevelbebber riep M A R K H A M toe, Lady STUART en s E Yat o U R , bijaldien zij zich bij hem aan boord bevonden, nit
to leveren. M A R K H A M antwoordde met eene voile Nag,
in weerwil van de viermaal fterkere bemanning en bet veel
zwaardere gefchut des Koninklijken bodems, Bet was echter
onmogelijk, bet gevechc to ontwijken, en de beide vrienden
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deden alles, wet de wanhoop, door eene dappere manfchap
onderfteund, vermogt . Lang, echter, kon zulk eeu ongelijke
thud iec duren : bet grootfte deel der manfchap was weldra

gedood ; de overigen alien gewond, en van alle kancen drong

de enterende vijand aan, M A R K 11 A At en s E Y51 o u R flon-

den rug aan rug bijeen, en weerden beldhaftig ell;en aanval
af ; tot dat den laatften een pistoolkogel bet hoofd doorboorde, en hij dood nederftortte . Toen At A R Ku ADZ zijnen vriend
zag vallen, raapre hij al zijne kraclitenzamen, vloog op den

man toe, die bet fchot had gelosc, en kliefde hem den kop .
Dic was zijn laatfte bedrijf ; een half dozijn zwaarden ging
hem to zelfden oogenblikke door de borsc ; fevenloos zonit
hij nevens zijnen vriend neder, en beider bartebloed vloot
nu in denen f room daarheen . Fen kreet, zoo luid, zoo
doordringend, zoo near, dat den woesten ftrijderen bijkans

bet geweer ontzonk, werd ecusklaps vernomen ; en Lady
4 R A DELL A , die juist op bet verdek verfcbeen, toen baar

gemaal viel,drong,in wilde vertwijfeling,door den bloeddor .
ftigen vijand been, die onwillekeurig voor bear plaats maak .
te, en wierp zich onmagtig op $ E Yrt o v R's ligcbaam neder.

DT A R K H A M'S dood maakte op ddns een elude san alien
yerderen f}rijd . De IKapicein van bet Koningsfchip nam bezit
van den bodem, en bragt denzelven, overeenkomftig zijne
orders , naar eene afgelegene landingsplaats, wear hij de Lady ,
die, in weerwil zijner zorgen, nog alcijd bewusteloos bleef,
in een armelijk visfchersdorp ontfcheepte, en bear vervol .
gens, onder toezigc en geleide eens Geneesbee :s, naar Londcn deed overbrengen ; terwijl hij de lijken der beide helden
op bet kerkhof des dorps lief begraven . - Ten elude her

fchandelijke dezer tirannieke daad eenigermate van den Koning
of to keeren, verbreidde men bet gerucht, dat s E Y Mo u R
in eeu ander vaarcuig naar Frankrijk was ontvlugt ; en, daar
geen van 's Konings macrozen hem perfoonlijk had gekend,
en de weinigen, van MA R K H A :u's manfchap overgebleven,
niec weder aan land durfden komen, vond de logen algemeen
geloof.

Lady A It A B E L L,& , in kleine dagreizen naar Londen ver.
voerd, werd in den Tower opgeflocen . Hier keerde, wel is
waar, langzamerhand, hare gezondheid tot zekere mate weder ; maar - bear verftand was voor alcijd gekrenkt . Zij
fmachtte nog een tijdlang in Karen kerker, tot dat hear jam .
niervol aanwezen, zoo men ulet zouder oorzake vermoedde
door vergif t , eon cinde uam .
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K om, de ligte kar beftegen,

Reeds beladen met haar vracht
Mogt ze fnorren langs de wegen,
Daar zoo menig -hart op wacht!
Poscknecht! en voor arme en grooten
Houdc uw male wat befloten
Zet uw paard dan in den deaf ;
Zweep bet, eens die kar beklommen :
Dikwerf' hangen vorftendommen ,
Rijken van uw fpoeden ar.
Meisje I uw jongling is afwez!g ;
Met hem alles, wat u Iireelt,
En bet hart, zoo pijnlijk , bezig
Aan bet malen van zijn beeld :
Maar gij voelt den lust herleven,
Ats u, fehoon ftom, zijn fchrift verrukt ;
Des dierbren hand heeft dat gefcbreven ,
Wat ge aan den boezem, juichend, drukt .
o, Wat kommervolle dagen
Zijn niet verloopen, finds den (land,
Toen, moeder ! hij , then ge eens hebc onder 'c hart gedragen,
Den laatften kus drukte op uw' mond 1
Hij ging op ongetemde meren
Den golfflag en den form trotferen
Uw hart zeilt angflig, rustloos med ;
En dikwerf, volgt, na zomerzwoelte,
Uic Noord of West een ftijve koelce,
Dan fchept ge u een' orkaan en waant zijn graf de zee .
Maar hoe, wat trefc op eens uwe ooren!
Het zijn de toonen van bet horen ;
De post brengt vreugd en fmart der flad
Voor u? Gij drukt bet aan uw lippen,
't Bewijs, dac hij, ten fpijc der klippen,
Gods liefde tot een poolfar had .
Met heldren geest en bjj een deuntje,
Geflerkc door 'c lachje van zijn Teuntje,
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De brave vroaw, die naait of fplnt,
Is Wouter onvermoeid in 't Aooven :
I- lij zeilt der armods klip to boven,
En c loon is 't brood voor vrouw en kind .
Daar komt, fchier nit den aim geloopen,
Een Joodje,n
en rpkt de huisdeur-open :
» Wel nou I is war ik zet Wet waar ?
„ Ja, vriend 1 de hoogfle prjjs van allIn
„ Is op uw achtfle lot gevallen ;
„ Straits breng ik al bet geld u baar."
Daar ligc op eens en vijl en hamer,
En naald en fpinrok door le kamer :
Het goud verbant de noes,- vlijt ;
I-let brasfen volgt op zorg en tpa . ..~ ;
Verbeuteld wordt de kostbre tijd,
En - armoe nljpF , na torte jarep.

Daar , na den ganfehen largen nache
Bij 'c fpel en zwelgen doorgebragt,
in 's levens bloeitljd reeds verfleten ,
Zoo arm san geld als san kredier ,
Hoe oud van adel Loch een niet,
En geeuwend op zijn' floe( gezeten,
Wekt nu de doodbrief van zijn' oom
Den loggen vleeschkionip nit den droom.
Op eens is nu de break heriteld :
Ben vleic hem om bet lieve geld ;
Men zings zijn' lof op hoogen Loon :
Iiij werd der vaadren grootfie zoon ;
En wie Cleans nooit dulden kon,
Noemc hem met eerbied 's werelds zon.
Het rustloos waken van zijn hof,
Het kruipen , als de worm, in 't ffof,
Het beedlen bij den man van that
Had nog Anfelmus tier gebaac.
Geen enkle post, al zijn er veel,
Viel onzen fukkel, nog ten deel
En hem , die in bet zwieren clerk,
Maar fchuw was van bedrijf of werk,
Hem grijnsde ellende, op de eedle bags,
GeflaAg met holle kakeu aan,
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Daar helpt een brief hem alt den nood ;
En brengc banket voor 't fbhrale brood
Een ambt, zoo vet, dat hij, die 't heeft ;
In overvloed, 91s vorflen, leefc,
En geldc voor een' bekwanien man,
Als hij zijn' naam flechts ceeknen kan .
Van waar die gunst, zoo onverwachc?
Een fbhoone vrouw heeft hem bedacht,
Die 's grooten gunstlings tweede 2iel ,
Aileen bet roer houdt van de kiel .
Maar, wakkre Postknecht ! neem een fnapje,
En Zet bet fchuimend dier in 't flapje .
Zoo fukklend gnat bet fnel genoeg
Voor velen komr glj toch to vroeg !
Daar valt de fotite fpeculant
Schier flaauw bij eene prijscourant :
Hij kon met goud als centges fpelen ;
Maar heeft papieren munt vercrouwd,
En zoo ligtvaardig voortgebouwd
Aan ijdle luchtkasteelen .
Silezie maakte hem niet wijs,
Noch lacer de tierceting ;
En, fleeg er een effect in prijs,
Dan fleeg ook zijn vertering.
Nu Not de koers verfchriklijk laag
Van al zijn heerlijk goedje ;
t Wordt oorlog : en, is 't nog een vraag4
Ras volgc er een bankroetje .
o , Zie hem I hij is fchier verfleend,
In fchulden tot aan de ooren ;
En wie den fpeler heeft geleend,
Goat ook met hem verloren .
Daar klinkt de bel : wat brengt de post ?
Wordt Pieier nit den nooa verlost?
Zal hij niet longer nn ontberen ?
Krijgt hij een ambt ? Neen , Piet verflond
De kunst pier, oat der grooten mond
Met 's vleijers honfg zachc ce fmeren .
Preen, Piet blijfc arm, hoe knap, hoe braaf :
Moor , de eedle words ook nimmer flail.
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Ms Pile meisjes gaarne mooi ,
War zij zoo vroeg reeds leeren,
Kocht gistren Hansje voor den tool
Eon ilel van mooije kleeren.
zij had (gewigtig is de zaak)
Gekozen naar den eerflen fmaak,
Misvormden ze ook geflalte en leden :
Maar ach ! hoe bitter valt zij haar .
De, met den post ontvangen, maar's
„ Die mode is overleden ."
W t grievend pak , o lieve meld !
Drukt nu op d'een' en d'andren fchouderl
In fpijt van uw bevalligheid,
Zijt ge wel twintig jaren ouder :
o! Als u dic nog eens gebeurt,
Zijn ras uw roosjes weggetreurd .
Het vuur der helfche tweedragt woedta
De krijgsman plast in 's broeders bloed ;
De hoef vin 'c fchuimend ros verneedt,
Wat s Hemels zegen groeijen deed ;
De vlatn fljiigc uit de hutten op
En licht tot aan der bergen top ;
De vader heeft geen tranen meet ;
De moeder zinkt in wanhoop nedr ;
En, fchooc de hand des doods ook mis,
De gA waant, dat zij weduw is .
Snel Post I opdat men zelcer west'
Want de angst nijpt feller dan bet feed .
Gij komt : hier veegt ge tranen at ;
Daar fort ge op eens in 't vratig graf ;
Deez' flerfc van vreugd en die van fmart ;
Hier hoopt en daar weer breekc een harts
Die moeder fmeekc God om den dood
Den lievling trof bet moordend food ;
Eene andre vliegt verwilderd rond :
Haar zoon lijdt aan onheelbre wond ;
Een zucht nog en een flaauwe blik,
Een gil . . . . en dan de laatfte fnik 1
Gij komt : en eer nog 't oog u ziet,
iloort elk van v er bet zegelied ;
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En kent gij osk geen melodil ,
Wie zong er immer fchoon als gij f
Gij komc : en reeds uw blik vertelc
De grootfche zege van den held ;
Wijst op d'olijftak die nu groent
En met bet leven ons verzoent .
Gij komt • uw onwaardeerbre fchat
Wordc rondgedeeld door heel de Clad .
't Is vrede : boor dat laid gejuich
,, Dat elk zijn knits voor de Almagt built!
't Is vrede : zie de moeder aan ;
Ontkluisterd vloeit de vteugdetraan ;
't Is vrede : en, door verbeelding warm ,
Waant reeds de gi haar' vriend in d' arm .
Neen , Vlugge Post 1 bond u niet ap
Zet liever 't paard in den galop ;
Last toch bet yolk niet langer wnchten :
Want groot en klein en knaap en man ,
Wie lezen of fechts hooren kan,
In fleden en in dorpen , fmachten,
Wit nieuws? zoo vraagt nu elke mond,
En vorfchend vliegen blikken rond :
Is door geweld, verraad of list,
Her lot vaD Spanje reeds befist?
I-loort, Gal ! in uwer Staten zaal,
I\Ien mannen nog, echt liberaal .;
Of, voor dier eedlen rede doof,
Alleen de Vaadren van 't Geloof?
Zegt, vrienden! is 't nog niet bekend,
Hoe 'c gaan zal met de drie percent?
Is nog, in naam , de drukpers vrij ,
Of daar flavin der Policij ?
Is 't waar, werd door der beulen hand
Voltaire's broddelwerk verbrand ;
En trof Rousfeau dat lot nog niet,
Op de aanklagt van ecn' jezul't ?
Heeft hij, die altijd woelt en waakt,
De kunst van 't kiezen reeds volmaakt :
Zoodat , bij 't vrije van de item,
't Gocdwillig volt ; 1lechts hoort naar hem?
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Heeft de adel nog, gelijk weleer,
Des leenheers nucte magt niec weir ;
Of toeft ons, hoe de dwaas ook fchreeuw',
Eerlang 't geluk der middeteeuwf
Zit hij, die deeds naar groocheid zocirt,
Eens voor de t)emagogen vocht ,
Napoleon zijn hulde bood ,
Verried, bij 'c klimmen van den nood,
Nu , tegen 't , eens bezworen , regt ,
In diensc van 't kuipend Rome vecut ,
Volleerd in veinzen en bedrog,
Cam-aeleon , op 't kusfen nog ?
Hoe zal 't in Engeland nu met 't groan
En 't regt van in . en uitvoer gain?
Vloeit , dear eens Cromwel's geest verdween,
Al 'c goud niec near Brittanje he en?
Hoe is her met den Griek gefteld ?
Houdc nog 't oproerig yolk bet veld ,
En ileac er nog paleis of ftulp ,
In weerwil van der Christnen help ,
Die , trouw ion hunnes Meesters wet,
De dienaars zijn van Mahomet ?
Zeg ons : houdt Bolivar zijn rol,
Den bangen fIrijd, nog langer vol ,
En kan een tweede Loyola
Niet werken op Amerika ;
Opdat ook dear dot zaad verftikk',
Geen oog op vrijen langer blikk'?
War brengc de hjsc van Texel mee ?
Kwam er nag al war ion nit zee ;
Of boon men dear, als aan de Maas,
Niecs dan hec langgerekc : belays !
War zal er worden van t patent?
Is reeds hec nieuw ontwerp bekend?
Heeft men, want alles is goedkoop,
Op mindren grondlast nog al hoop ?
Stijgc geen der Ridders van den nacbt
Bij ons wedr op zij+oe uilenfchachc ,
En leert bet volk , dot duisternis
Van 't Christendom her wezen is,
En geefela zoo 'c gezond veiftand,
Dot her ontvtugt aan Nederland ?
I i
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War fchrijft men uic bet heerlijk oord,
Waar wear der Pausfen luister gloort ?
Zou er van Po tot Apennijn,
Van Rome tot aan Etna's voec,
Nog wel een enkle van 't gebroed
Der vuige Carbonaris zijn?
Zoo vraagt men ftaig met 't zelfde vier,
Brengt ons de post her nieuwspapier
En, bij bet dampen en een' fnap,
Words men, als Krijgs . en Staatsman, knap .
Maar , Meisjes en Vrouwen I war trekt u zoo flerk P
Ter zijde geworpen , vergeet gij bet werk .
War grijpt gij , als ware 't een doekjen of kant,
Zoo gretig als mannen, naar elke courant?
In 'c vechten en moorden toch hebt ge geen' zin ;
Slechts fchittrend verfchijnt gij in 'c flrijdperk der Min ;
De flaatszorg waar' , fchoonen ! u bitter een kruis,
En liever regeert gij met orde bet buis
o , Zegt dan , war zoekt gij zoo ijvrig in 't blad ,
Dot zelden of nook iets van Modes bevat ?

't Gevoel der teedre kunne deelt

In aller hell en leed ;
Her heeft een lachje , als voorfpoed flreelt,
Een' traan voor ramp gereed .
Verbeelding ! door uw' flaf geleid ,
Volgt bet zoo gaarne t paar,
Verrast in 't net, dat Amor fpreidt,
Naar 't wachtend echtaltaar ;
Her juicht met ieder moederhart,
Als 't afgebeden wicht ,
De vrucht der doorgeflane fmart,
Nu aan haar' boezem ligc ;
De zilte drop welt uit haar ziel,
Leest zij van d' echtgenooc,
Die san een dierbre gade ontviel
In de armen van den dood ;
En met de moeder, die daar fnikt,
Weent ze om 't verfcheiden kroost
o , Bij haar , wierd dat hart verkwikt ,
En zij dier zusters troost!
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Neen, roem noch eer, noch zegelied,
Dit alles lokc de fchoone niet ;
Zij fluurt geen fchip van ftaat ,
Benijdc son 't firuikelblok des mans,
Der grootbeid nook haar' ijdlen glans,
En gruwc van eigenbaat
Maar ieder blad , dac mengling geeft
Van zoet, en grievend zuur ;
Dit is het, wat Nacuur
Voor 't weekfte was , het harc der vrouw, verordend heeft .
Snel , Post! al is het nieucvs oolc fchaars ,
Toch altijd brengc gij ons wat roars .
't Vernuft is nimmer 't fcheppen mod ;
Het zwaaic geflaag zijn tooverrod ,
En de onbeperkbre wecenfchap
Stijgt rustloos naar een' hoogren trap .
Daar lokt ons Ncderlandfche vlijt
Naar Haarlems grijzen wal ;
En 't is der fchoone kunst gewijd ,
Wat 't oog er vinden zal .
Daar goat der Belgen hart to gast ;
Ja, zelfs der vreemden oog
Wordt door den kiefchen fmaak verrast ,
En fchat hun fchepping boo,,, .
No kondigt ons het nieuwsblad son,
floe 'c perfen van den .Room
De kiel drijfc over d' Oceaan ,
!n fpijt van wind en firoom ,
En haar een flel van vleuglen geeft,
Zoo als der vooglen reus niet heeft .
Dan lezen wij , hoe 't onderzoek
Gebladerd heefc in 't heerlijk boek,
Dat ons des Scheppers beeld vertoont
En elken blik met woeker loont ;
Hoe 't of voor ziekce, of pijn, of wood
Genezing of een' balfem vond .
Dan neemc vernufc ons op zijn vlerk ;
We ontflijgen de aarde en 't nevlig zwerk,
En duizlen, zoo oneindig ver,
Bij 't fcheemren van een zon of fler.
I1 2
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Maar moog' bet ook zoo hoog niet vliegen,
Zich Ilechts in lager zonlicht wiegen,
Blij ft kennis fours in enger perk,
Toch leert men beider aadlaarspennen
Ook in bet nietige aardfche kennen,
En fchoone vruchten biedt hun werk .
Her vuur, gedreven door de winden,
Moog' bier en have en erf verflinden ;
De dood maaij' man en vader af :
Met hen zinkc welvaart niet in 't graf ;
En , war de ontembre gloed verteer' ,
Schenkt loutre menfchenliefde ons wear .
Percentjes moge 't hun ook geven,
Die flechts voor 't heil van andren ]even ,
En 't korte vrij allengs der burgren kapitaal ;
Wie zou niet gaarn de ramp, ook voor de toekomst, heelen,
Wie niet in maatfchappijen deelen ,
Die 't nieuwsblad aanbeveelt met weidfche woordenpraal !
Snel, Post! zijt gij een bob van 't goede,
Vooral voor 't dierbaar Nederland ;
Brengc gij ons zegen van de hand
Eens Konings, nooit van 't weldoen moede ;
't Bewijs, dat nog der Vaadren card
In Neerlands burgren bleef bewaard .
in, Vorst I uw lof klinkt heinde en veer,
En kaatst door duizend echoos weer .
Waar Willem heerscht, is ieder vrij ;
De wet befchermt en groot en kleen ;
De Koning en her yolk zijn d n ,
En aller hell bevordert Hij .
De kunst, als zij haar vleuglen rept,
En in 't gebied van 'c fchoone fchept ;
De noeste weetlust op haar baan :
Wie bloempjes zoekt, of hooger fchouwt,
Spoort Hij , door magtige eer en goud ,
Tot roemvol flreven aan .
Zijn arm, door 's burgers liefde fterk ,
Een hechte zuil van Jezus' kerk ,
Befchermt dat fcboon gebouw ,
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En w1jsc den vromen huichlaar af t
Die, met een gif, dot Rome gaf,
Her hart befmetten zou .
Zijn yolk, (o, breng ons, Post! de maal)
Ilet is door weldoen groot .
Hoor van bet dankbaar hart de teal,
Gered uic bangen nood ;
Hoor, war de item roept van bet strand,
Geteisterd door den vloed ;
War Alp en Rijn getuigen moet :
„ Er is geen tweede Nederland !"
Menschlievendheid! go zetelt bier :
Dit zegc ons elken dag 't papier,
Ais waar' her door den traan aog not,
Dien weed w of wees plengde op het bind ;
Als hoorden wij her fill gebed
Voor hem , die de arme heefc gered.
Euroop 1 war , in der kunften rij ,
De Belg , vol vuur en geesdrift , zij ;
Hoe fiks zijn hand de fnaren roert,
En kunstpenfeel of beitel voert ;
floe hoog de zucht near kennis drijft ;
War kring de wecenfchap befchrijfc ;
War vruchc ze voor den burger teelt ;
Hoe gut zijn pen die mededeelt ;
Wet licht, van boven neergedaald,
Den wijdberoemden grond beftraalt ;
Wag Nedrland is en 'c yolk vermag,
Verkondc de Post ons elken dog .
H . VAN LOGHSM .

DE KOKOSWATER . VSRKOOPER TB PARUJS .

Als eene wandelende Najnde , eene foort van Afgod der geringe .

re volksklasfe , die bet weelderig falon van den limonade .ver .
kooper niet durft naderen , vervangt de kokoswater-venter bij
deze deszeifs plants, en wordt bet meeste aangetroffen op de
openbare wandelplaatfen,op de Boulevards, en bovenal nabij
de fahouwburgen, toegewijd son de schterbuurts-Thalia to
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de bastaard-Melpomene . Allergelukkigst voor zijnen ban .
del , zijn de publieke fonteinen digtbij , en is bet hem alzoo
niet moeijelijk , zijnen drank to vernieuwen , wanneer de nadrukkelijke dorst der liefhebbers denzelven heeft uitgepur .
Hoe de temperatuur ook zijn moge , en al that de thermometer
in de fchaduw op 9o graden , de kokoswater-venter fchreeuwt
danrom niet minder laid : Wie wil drinken, frisch en koell
Niet zelden betwist men then roep ; maar hij {felt zijne on.
wrikbare koelzinnigheid en flilzwijgen tegen dusdanig beklag,
en , of men bet glas kokoswater al dan niet ledige , hij zegt
„ Ingefchonken is gedronken ;" men bromt en men betaalt .
Intusfchen fchijnc de menigte niet zeer keurig op bet artikel
der frischheid ; en de drift , waarmede zij den kokoswaterverkooper beflormt bij bet uitgaan eens fchouwburgs of tusfchen de bedrijven, bet overgroot vertier van dezen, zoo
bet beet, verfrisfchenden drank, bewijzen ontegenzeggelijk
de nurtigheid dezer zwervende fonteinen . Niets is opmerkelijker voor den waarnemer, dan bet oogenblik, waarop de
bezoekers der galerij enz . de fchouwburgzalen uitflormen,
waar zij finds een uur geworfteld hebben met de drievoudige
plaag der hitte, der bedorvene lucht en der tooneelmatige
gemoedsbewegingen , gelukkig nog , wanneer bet kanonvuur
en bet fchroot van een militair Melodrama hen niet in eenen
toef'and gebragt heeft, nabij bet verftikken ! Wie zal deze
beklagenswaardigen to help komen, die warren zich to vermaken, terwijl zij op bet punt zijn van to bezwijken? Tot
wien zuller. zij zich wenden , ter prooije aan een' branden .
den dorst? Wie zal hun kracht verleenen, om de fchrikke .
Iijke ontknooping to aanfchouwen, waarin de dwingeland in
de lucht moet fpringen met zijn paleis, of ook wet met zij .
n e dwingelandij alleen? Wie zal in hunne verdroogde ingewan .
den een ten naastenbij klaar en helder vocht doen nederdalen,
en hun de ftof der tranen verfchaffen , welke zij der onge .
lukkige, vervolgde en eindelijk zegepralende deugd hebben
toegezegd? Wie anders , dan de kokoswater-venter, die, onbewegelijk , met de majesteit eens Gods, terwijl hij zijne fcbelletjes doet klingelen, de hand rustende op de vertroostende
en lafenis fpellende kranen, flechts op eenen wenk wacht ,
om bet weldadig vocht in zijne groote vazen van verzilverd
koper to doen vloeijen ? Terwijl de bevoorregten dezer eeuwe hem met verfmading voorbijgaan , om in bet naaste koffij
huffs hunne kruik bier of hunne karat besfenwijn to orberen,
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omringen de werkman, de min, de kleine -kinderen, de por.
tierfter den kokoswater - venter ; elk waeht zijne beurt ; bet
glas gaac van hand cot hand, van mond tot mond, zonder
omfpoelen ; want de tijd dringt, bet bedrijf kan beginner,
een overweidigend nabuur kan zich de plaats, die men ver .
Bet , toeeigenen ,-- hoe ware hot mogelijk, in dus4auige out .
ftandigheden aan eenige voorzorg of kieschkeurigbeid to den .
ken? De ftuivers vliegen uk de zakken ; fommigen zelfe la .
ten een paar duiten in den Reek, die bun van regcswege toe
komen, en die de eerlijke koopman vruchceloos poogc bus
terug to geven, want men moet v6dr bet opgaan van bet
fcherm wear binnen zijn . Met den woord , de kokoswaterverkooper is eene geheel theacrale perfonaadje . Zijn ganfche
aanwezen is verbonden son de tooneelkunst. Sluit de fchouwburgen , en de man heeft niets dan ziju kokoswater om van
to leven . Vanhier ook, dat men geese grootere ijveraars
vindt, dan hen, voor den Cchouwburg . Zij wenfchen vudg
bet welgelukken van alle nieuwe flukken . Men noemt veelligt then ijver beiangzuchtig ; want hoe meer fchouwburg .
gangers, hoe meer kokoswater-drinkers : nlaar zeg mij,
lieve Lezer 1 flachcen wij alien in de Maatfchappij , edel en
bedel , floats . en kooplieden , kunftenaars en £chrijvers , amb .
uenaars en kruijers , enz . enz enz, in dit opzigt niet min of
meer den venter van kokoswater?
ANEIDOTE

D

VAN DEN FRANSCHEN FABELDICHTBR LAFONTAINE,

e vermaarde Fran/che Fabeldichcer L A F O N T A I N E had
een paar vrienden ten avondeten geuoodigd, vergat zulks, en
begaf zich vroegcijdig to bedde . De beide vrienden kwamen,
praacten met elkander, en bleven, tot dot huff de zaak werd
op eklaard . Men liec den goeden man flapen . Na eenig tijds.
verrop werd de kamerdeur geopend . L A F 0 N T A I N E, de
flaapwandelaar , ging voorbij de tafel naar ziju fludeerver.
trek, bleef daar een half uur,en keerde coen naarzijneflaapr
kamer terug. Nieuwsgierigheid dreef zijne ecbtgenooce en
de beide gasten naar des Dichters fchrijfcafel . War vonden
zij ? De fchoone fabel : ,, Les deux Pigeons," vrij regc en
necjes gefchreven en zorgvuldig met zand beftrooid .
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ELOEDZUI GE R-VERTIER .

ord B Y RO N vervaardigde dic Graffchrift : HIER LIGT EEN
WEZEN , +DAT ALLE DEUGDEN DER AIENSCI-IHEID IN ZICII VEREENIGDE, ZONDER MET 99NE VAN DERZELVER ONDEUGDEN BEVLERT TE ZJJN . Dit onnavolgbaar wezen , nu , heette BOATSWAIN, en was - de lievelingshond des Dichters .

n

de hospitalen van Frankrijk worden jaarlijks bijkans
(Duitfche) daalders aan bloedzuigers befteed . Vier
leveranciers voorzien Londen alle jaren van 7,500,0oo fluks. Te
Hamburg werden in 1823 binnen negen maanden, it millioen
voor Engeland en 4merika opgekocht
in April- 1824 had
een voerman eene vracht van 4,,- 00,000 fluks,voor Engeland
beflemd, geladen . Hamburg meet van dit artikel belangrijke
win lien trekken, daar in den zomer 12, en des winters van
30 tot 4f. daalders per duizend betnald worden . Genoemde
voerman heeft alzoo, de duizend flechts op 12 daalders gerekend, eene vracht, ter waarde van 57,600 daalders, vervoerd .
400,000

SPANJE DE ONTDEKSTER DER STOUMSCHEPEN .

,ty panje makt aanfpraak op de uitvinding der Stoomfchepen . In 1543 deed B L A S C 0 D E G A R A Y, fcheepskapitein ,
aan K ARE L D E N Vdenvorflag,mencbiptodvan
ren zonder riemen en zonder zeilen . De Keizer nam then
voorflag aan, in weerwil der raadgevingen zijner l\Vlinisters,
die alle nieuwe uitvindingen tegenwerltten ; en, de proef geflaagd zijnde ,werdna uitvdergfchnk ejard
geld op de Keizerlijke fchatkist verleend . De toeftel beflond
in een' kecel met kokend water, welks damp twee raderen
San de zijnen des vaartuigs in beweging bragt : dit is juist
hetgene wij thans zteu ; gelijk de hedendaagfche wetenfchap
en nijverheid veelal beftnat in de trapswijz': volmaking der
hulpmiddelen , die onze voorvaderen met zulk een gelukkig
gevolg nog niet wisten toe to pasfen . K A R E L D E V overleden zijnde, vond G A R A Y geene befcherming ; en nlzoo
geraakte eene uitvinding, meet waard inisfchien dan die der
goudmijnen, gedurende Eeuwen in vergetelheid .

E en

FItANSCHE REGTZINNIGHEID.

Franscli Prefekt liet een' kw°ekeling van Profesfor
to Montpellier, voor zich komen , en z ei .

B R O U S S ONE T ,

d e hem, op een' deftigen coon : ,, Mijnheer! de fteiling, die
„ gij gisteren hsbt verdedigd, is niet Katholijk ." - Deze
flelling had betrekking op eene ziekte van den onderbuik , die
zwaarmoedig maakc ; hij moest , in plaats van den onderbuik,
de ziel genoemd hebben !

VIE N G E L WERK.
VEROELIJKING VAN TIMOLEON EN WASHINGTON.

(Door den Schtijver der Vetgelijking van u A N N I B A L CC
MARLBOROWC1.)

Moet het menschdoni zoo vaak trettren ever verwoes •

ters, die, onder den weidfchen neom van helden en veroveraars , landen afloopen , fteden ontvolken, menfchenbloed bij firoomen vergieten , otn hunne eer- of heerschzucht of gouddorst to voldoen ; is het befchamend, fomtljds een' DJINGis-Khan,een'TIMUtz,een'LOnr.w IJ K XIV, een' N A P 0 L EON metgrofchluitn
gen to hooren verheffen , - troostrijk is het , aan den
anderen kanr, vo r de menseh eid, o k nu en dan wels
doeners der Maatfchappij, ware Helden to vinden, die
al hun belang, en al hunnen invloed, en alle hunne krachten aan het wtlziijn hunner medeburgeren toewijdden . Wij
vinden die zekerlijk talrijk in de Oudheid, toen men meet
voor den Staat leefde , toen de mentch , om zoo to
fpreken , veeltijds in den burger verloren ging . Doch ook
de latere tijden zijn daarvan niet gaheel verftoken . Het
lust mij than, twee ivannen van then ftempel bijeen to
voegen, waarin, oni zoo to fpreken ., het onderfcheiden
karakter van de vrijheidsliefde der nude en nieuwere tijden zich uitdrukt ; den Korinther T I M O L E 0 N, verlvsfer van Sic#lie nit de hafiden der dwingelanden en bui .
tenlandfche vijanden , en W A S H I N 0 T O N, den grooten
bevrijder van Noord - Amerika , en Richter van een Ge .
itheenebest, dat zich tot op onze tijden met Mister heeft
ftaanlde gehouden ; twee manner , elkander gelijk in doelwit, in gebrekkige middelen ; twee geefels der willekeu.
rige overheerfching , en weldoeners van groote Volken , di®
hunne rust en hun maatfchappeli41k geluk, naast God , an
ban to danken hadden ; doch zoo onderfcheidan in getatd*
1IBNOZLW . 1838. NO . II .
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iieid , als de vrijheidsliefde bij de Ouden van die in la .
tere dagen verfchilde .
T i AI o L E o N was uit een aanzienlijk gefacht te Korinthe geboren ; een Gen:eenebest, waarvan ziin broeder
T I 111 o P H A N E S onwettiglijk de Regering had aan zich
getrokken . Dezen broeder had hij bet leven gered in eenen
veidllag , waarin deze door zijn paard to midden der vijanden geworpen was ; doch die broeder , T I M O L E 0 N
zoo ongelijk , had zich door buitenlandsch krijgsvolk tot
onbepaald gebieder zijner (lad opgeworpen . T I M 0 L r!, O N,
hierover ten diepfte bedroefd, trachtte zijnen broeder to
bewegen , aan bet Vaderland de vrijheid weder to geven ;
dock, toen dit niet baatte, yerzelde hij een' zijner magen en eenen vriend, die, volgens bet bij de Ouden
algemeen aangenomen beginfel der wettigheid van tiran'renmoord, den dwingeland, na nogmaals gedane en ver .
worpene aanmaning , ter dood bra-ten . Hij zelf nam geen
deel aan deze bloedige daad, maar bedekte zijn gelaat en
weende . Zij hart voor hem nogtans de treurigfle gevol .
gen . Zijn Vaderland was bevrijd ; maar zijne moeder gaf
hem Karen vloek, hetwelk den gevoeligen man zoodanig
trof, dat hij zich eerst het leven wilde benemen, daarop
radeloos ronddwaalde, en nog daarenboven door een ge .
deelte des yolks, 't welk den tiran fcheen aan to hangen,
als broedermoorder aangeklaagd , gelijk door bet andere
Gene belooning waardig gekeurd werd . Deze zaak fchijnt
fwintig jaren lang hangende gebleven to zijn (*) , toen
tie Syrakufers bij hunnen moederftaat , Korinthe , hulp te.
gen de tirannen, die hen verdrukten en bedreigden , kwamen
verzoeken ; T I M O L E O N werd nu door den Raad benoemd , om met eene zeer kleine magt naar Sicilie over
to fteken , en daarmede bet hangende Regtsgeding geeindigd met deze woorden : „ Zoo gij u to Syrakufc wel
„ gedraagt, zullen wij u voor eenen tirannenmoorder ,, zoo niet, voor eenen broedermoorder houden ." Hij
Sing been , om eerst Syrakufe en vervolgens geheel Si.
C

(') Wanneer men
u L U I vergelljkt .

eLUTAItCHUS

met

DIODORUl SI-

VAN TIMOLZON E t WASHINGTON,

de

eiTie aan
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handen van de tirannen en hunne vreemde

hulpbenden, de

Karthagers ,

die mede naar de heerfchap.

pij van dit heerlijke eiland londen , to ontwringen . Het
gelukte hem boven verwachting . De tiran I> t o N Y s I v . ,
door

's mans ongemeene dapperheid, door ontzag voor

xljnen roem en eerbied voor zijne deugd bewogen , gaf
rich en zijne vesting(het eiland
alle de tirannen van

SWIM

Syral ufc)

aan hem over ;

werden achtervolgens gefla-

gen , gevangen en afgemaakt ; de

l'i'ar-thagcrs ,

die twee .

maal met eene groote vloot en lager bet eiland be(lookten ,
de eerfla maal door enkele vrees voor den afval hunner

Crie#fchs

huurtroepen, de tweede maul door eene groote

overwinning van T I at o 1 s 0 N nit bet eiland verdreven ;

de rust en Welvaart op bet geheele eiland herfteld ; de
vlugtelingen teruggeroepen ; nienwe fieden geftichr, en
de grondflag gelegd tot de volgende magt des lands, die
rich -

thago

helaas ! weder onder eenen tiran - tegen

ontwittkelde, Binnen

acht

Kare

jaren was dit alles ge+

khied , en in zijnen hoogen ouderdont genoot de edele

man de algemeene achting en bet volkomenfie vertrouwen, zoodat men hem, fehoon hij Been deal in de

Rege-

ring verlangde en van bet gezigt werd beroofd, nogtans

in alias aadpleegde, en zijn dood algemeenen rouw verwekte .

W A S H I N n T O N'S loopbaan was niet zoo vol afwis-

felingen. Geboren in de
diende

hij

Britfche

volkplanting

Irirginid,
ijvet

eerst in den oorlog des jaars 1755, met

en kunde , de

Bngelfchen , zijne befchermheeren en flamFranrehen . In den daaropgevolgden

genooten, tegen de

opfland des jaars 1771 tegen bet Moederland werd hem

llet opperbevel toebetrouwd, waarvan ho hat waardigfie
gebruik maakte , en zieh zoo wel door zijne ttitflekende

hunde, als onbaatzuchtigheid en grootheld van ziel, on •
derfcheidde. Welk eene onderneming, om met in haast

geworvene, ongeoefende benden , met landzaten, tegen
bet magtige

Brittanje

to worflelen !

En toch werd deze

onderneming reeds in de Brie eerfle jaren, door de innesing van bet flerkke Boston, doer de overwkMngen van
Kk 2
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Trenton on Pi'in :etown, en de gevangenneming van een
geheel Engelsch leger order B U R G 0 Y N E, zoodanig beMist, dat bet magtige Frankrijk zich voor efmerika verklaarde, en WASHINGTON nu, met behulp van L A
FAYETTI: en ROCHAMSEAU op nieuw een geheel Engelsch beer onder. c o R N W A L L I s de wapenen
deed nederleggen , waarop fpoedig , na een' achtjarigen
oerlog, de vrijverklaring van flmerika volgde. WA SB I N G TON, overladen met de toejuichingen zijner medeburgers, begaf zich daarop in de eenzaamheid, ap zijn
fchoon landgoed Mount -Vernon, oni dear in den fchoot
der Natuur zijne verdere levensdagen to flijten . Doch dir
werd hem flier vergund ; nog .eenmaal riepen zijne medeburgers hem op , om , gelijk hij hunne onafhankelijkheid
naar buiten verzekerd had, nu ook door zijn beftuur
hunne vrijheid van binnen volgens eene goede ftaatsrege .
ling to bevestigen, en zelf bet fchip van flaat bet eerst
to geleiden . De Staatsregeling van 1788 , thans bet Mo .
del voor alle 4inerikaanfche Republieken , omdat eene
gelukkige ondervinding bewezen heeft , hoezeer zij de
hoogstmogelijke vrijheid der burgers met de klem van
betluur kan vereenigen , flelde eenen Prefident aan
bet hoofd van den Staat . W A S 11 1 N G T O N was de eerfle , en beftutarde zijn Vaderland tot in 1796 , leide teen
vrijwillig de hem op nieuw opgedragene waardigheid neder, en flierf, door Amerika gelijk door Europa betreurd, in 1 799 .
Vergelijken wij nu deze uitmuntende Mannen , zoo treft
ons aanftonds bet verfchillend ftandpunt, waarop zij zich
bevonden . T I M 0 L It 0 N, een Korinther , words door
den MoederJlaat tot onderfland der Kolonie tegen hare
verdrukkers gezonden ; hij verflaat dezelve , keert nimmer naar Korinthe terug, en er is geen zweem van aanfpraak des Moederlands op bet befluur der volkplanring .
1'V AS H I N GT 0 N beflriidt daarentegen bet Moederland
voor de Re-ten der volkplanters, en om zuiver commereidle gefchillen, waarvan de Ouden zich geen denkbeeld
aouden hebben kunnen maken . De reden was , do vol-
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trekt uiteenloopende betrekkingen tusfchen bet Moederland
en de Volkplantingen , die bij de Ouden , en die bij lateren
plaats hadden . Bij de eerften waren die Volkplantingen
fpoedig onafhankelijk, om de eenvoudige reden, dat bet
Moederland zich to zwak beyond om ze to befchermen
of in bedwang to houden . Waar dit bet geval niet was,
gelijk to Karthago en to Rome, had wel . degelijk afhankelijkheid plaats . Zoo lang ook de handel flechts een on •
dergefchikt belang bleef, zoo als in de Oudheid, moest
die afhankelijkheid voor bet Moederland van minder gewigt zijn . In nieuweren tijd waren alle kolonien , door
groote en nleestal handeldrijvende Staten aangelegd, van
liet grootfte belang voor den Moederflaat, en bleven odder
de heerfchappij van denzelven , tot dat , kort v66r onze
dagen, juist gefchilflukken over handel en belastingen de
Kolonien met bet Moederland verdeelden , en aanleiding
gaven, dat de eerften hare vrijheid bevochten .
Van meer belang is bet karakter en gedrag on ;er beide
Helden, met elkander vergeleken . Hoezeer ook P L UT A It C H U S T I M O L E O N'S zachtmoedi'gheid , bedeardheid on gematigdheid prijst, hoezeer hij liever bemind
dan gevreesd wilde wezen, zijn haat tegen de tirannen
was nogtans zoo groot, dat hij eerst zijnen broeder uit
lien hoofde hielp van kant maken , daarna den tiran I K ET A s , deszelfs zoon, deszelfs dapperen Veidheer, des .
zelfs vrouwen en dochters deed ombrengen ! -- M A M E ite u s, tiran van Katanea, gaf zich aan T I M O L R O N
over , onder voorwaarde van in bet openbaar zijne zaak
to mogen bepleiten , en door T I M o L 1v O N niet to zulJen warden aangeklaagd . T I M o L z o N belooft bet, maar
zegt , toen bet pleitgeding begonnen is : „ Ik befchuldig
• M A M E R C U S niet, maar gelast, hem onmiddellijk re
• dooden . Want bet is billijk, iemand, die anderen
• zoo dikwijls bedrogen heeft , ook to bedriegen ." Welk
eene zedeleer ! Zoo ziet men , hoe de Ouden bijkans geene pligten kenden, dan omtrent hutme burgers ; hoe zij
Allen , die zich tegen de (lad vergrepen , vooral door aanilagen tegeen de vrijheid, als 't ware dadelejk buiten de
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vet flelden, en hoe de edelfie karakters der Oudheld,
waartoe T I aI o L E o N ongetwiifeld behoorde, zich aan
broedermoord, wreedheid, moord van onfchuldige vrouwen, en de laaghartigfte trouweloosheid konden fchuldig
maken . Dit is to beklagenswaardiger, daar de Natuur
hem eene zachre , gevoelige ziel had gefchonken , waar .
van de tranen , bij de daad tegen zijnen broeder gefchreid ,
zijne wanhoop bij den Diet onbillijken toorn zijner moeder, zijne twintigjarige verwijdering van alle bezigheden,
en de zachtmoedigheid, die hij naderhand to Syrakufe
QIntrent lasteraars betoonde, getuigenis dragen .
Op WASH I N G T o N's deugd , als Mensch , als Veldbeer, als Staatsman, kleeft Diet eene vlek . Dit had hij
gemeen met den Karinther, dat hem ongevergd, en zonder eenige de minfle poging van zijnen kant, bet bewind
werd opaedragen : doch hij oorloogde Reeds menfchelijk ;
Heeds trachtte hij de ellenden, onaffeheidelijk van den
krijg, to verzachten, zoodat zelfs de Engelfcheaa, zijne
vijanden , hem heeds met hoogachting en eerbied noemden, en dat in geheel Europa genoegzaam niemand is,
die geene hulde betoont aan 's mans edele onbaatzuchtigheid (die hem gemeen was met T 11\I 0 L E o N) , aan zijne
bedaarrdheid en menschlieven dheid in den oorlog . Moeten
wij dit aan eene hoogere zedelijke waarde van 's mans karakter toefchrijven ? Misfchien werd T I ar o L E o N, een
man van diep gevoel , meer door hartstogt beftuurd .
W A S H I N G T 0 N'S geaardheid was misfchien bedaarder
en ftandvastiger, gelijk hij dan ook in de laatsgefchillen,
d :e reeds in ziineia tijd 4merika begonnen to verdeelen,
fleeds de partij der meer gematigde Federalisten verkoos
boven die der driftige Dcmokratcn , en hij , gelijk n i o N ,
T I DI 0 L E 0 N'S voorganger to Syrakufe, door bet w jzigen der Volksregering en bet vestigen van een middelpunt van gezag eenen dienst zocht to bewijzen , welken
n 1 0 N, door eenen goddeloozen moordenaar van leant
gemaakt, Wet vermogt to betoonen , welken misfchien T IrI o L E 0 N, door overdrevene demokratifche beginfelen,
Al to groote overhelling tot geljIcheid der burgers , en
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vrees om zich eenig gezag toe to kennen , verzuimde,
en waardoor, kort na zijnen dood, zijn aangenomen Vaderland, van eene wijze flaatsregeling vertoken, op nieuw
aan alle de rampen der tirannij onder den verwaten' A 0 AT H o K L E S ter prooije werd.
Maar , de geaardheid en denkwijze der beide Manners
moge hier verfchillen, de grond hunner daden moet dieper gezocht worden . Het is waar, T I M 0 L E 0 N was
op zijne wijze godsdientig, zoodat hij , volgens N E P o s ,
(even als onze D E R U i T E R) zich nooit op zijne laden
beroemde, en, wanneer hij geprezen werd, zeide, dot
by daarvoor de Goden het meest dankte, dal zo~ hem in
bun raadsbe/luit wel tot werktuig der herfelling van Sici.
lie hadden willen gebruiken : „ want," voegt er N E P,O 8
bij , „hij achtte , dat er nets in het menfchelijk ]even zonder
,, de Godheid gefchiedde ." Verhevene gedachten en woorden 1 Maar dit alles nam de eenzijdigheid van begrippen
en de gebrekkigheid der Zedekunde niet weg , welke ook
dezen edelen man het denkbeeld van een' algemeenen pligt
jegens alle menfchen zonder onderfcheid , als onze broederen , door ddnen algemeenen Vader voorgefchreven,
vreemd deed blijven. Dit voordeel des Christendoms viol
aan WASHINGTON, den echt godsdienftigen WASIt I N G T 0 N, to beurt. Hij was Amerikatn ; maar hij
was boven en v6dr alles wereldburger, omdat hij Christen was . Dit wereldburgerfchap, waarvan in de Oudheid
alleen S O K R A T E S zeker flaauw denkbeeld had, is de
vrucht des Christendoms, de band der Natien, zelfs van
geheel onderfcheidene afkomst en kleur, en het geluk
onzer tijden.
Maar, aan den anderen kant, heeft ongetwljfeld T IM o L E 0 N met kleinere middelen grootere daden verrigt.
Zijne overwinning van een Karthaagsch leger van zeventigduizend man, met twaalfhonderd fchepen, door zeeduizcnd man, is bijna ongeloofelijk . Nogtans gefchieddo
dit ; en de verdrijving der Karthagers , flechts met vitrduizend man, uit Korinthe, waarbg zich dan cen klein aantai Syrakufers voegde, .is cone gefchiedkundige daadzaak ;--
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terwljl W A S H I N G T O N de Britfche magt niet gebeeI
kon overwinnen , (althans niet in denzelfden tijd als T In1 O L E oN de viianden van Syrakufe) zonder help ter zee
en to lande uit Frankrijk, en eene afwending, door den
oorlog van Spanje en Nederland, met Engedand ge.
voerd . Maar, nog eens,het is toch aan hem to danken,
dat niet alles verloren ging ; dat , toen , in Wintermaand
van 1776, de Britten reeds Nieuw -Fork en Nieuw..
3erfay heroverd hadden en Philadelphia bedreigden, van
waar bet Congres naar Baltimore week, - toen , on1
SD et R A M S A Y (*) to fpreken , „ bet 4merikaanfche le• ge' zijnen Veldheer verliet, bet yolk de zaak verloren
„ gaf, cenigen der hoofden tot den vijand overgingen ,
• en de Britfche bevelhebbers in elke onderneming flaag.
• den ," - toen de Generaal L a z, tot overmaat van
ramp, werd gevangen genomen , -- dat toen .4merika's
Congres den moed niet opgaf, maar zich vergenoegde , den
Generaal W A S 11 IN & T o N eene grootere magt op to dra .
gen ; dat aok deze aan de algemeene zaak niet wanhoopte, maar dat bet eerf1e gebruik, door hem van die magt
gemaakt , twee nederlagen der Engelfcchen wares : dit zal
de onzijdige Gefchiedenis naast T i M o L E o N 's oversvinfling op de Karthagers plaatfen , v66r welke ook duizend
zijner foldaten bem moedeloos hadden verlaten .
In de onbaatzuchtigheid ; die ben kenfehetst , in hurtle
gereedheid, om bet zwaard, hun tot 's lands heil toe .
vertrouwd, om bet oppergezag , waarover zij konden befchikken, neder to leggen, geven beiden elkander niets
toe, Men kan niet zonder aandoening, bij P L H T A Rc ti u s en N E P o s , de liefde lezen , waarmede de Syra.
kufers den Grijsaard de hoogfie waardigheid opdroegen ,
.
en, toen hij deze weigerde, kleinigheden onderling afde
den , maar de gewigtigfle zaken befpaarden , om die aan
ziire befisfing over to laten ; nosh bij R A M s A Y den eerbled en de haetelijkheid, waarmede w A s 111 N G T o a, na
de neerlegging van zijnen Veldheerspost, overal ontvan(*) Gefclaledenis van de Noord - Amerikaanfcke
lefrng, K.xjei;, 1 793, Ilde D . bl . 248,
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gen werd (*) , bet genoegen , waarmede hij , als ambteloos
perfoon , zijne echtgenoote op zijn landgoed begroetre,
en de vreugde , waarmede alien , behalve de Held zelf,
hem als den eerften Prefident der nieuwe Republiek ont •
vingen (t) . Deze vreugde , die liefde veranderden , voor
beiden, in diepen rouw over hun geniis, hetwelk als
eene nationale ramp werd geacht . Het yolk van Syra.
kufe vereerde zijne nagedachtenis met jaarlijkfche zang-,
ren- en wor1ielfpelen, ten eeuwigen dage ; Vet yolk van
Bmerika flichtte , ter hulde aan W A S I3 I N 0 T 0 N 'S na.
gedachtenis, eeneJloofdflad voor hun Bondgenootfchap,
die nog zijnen naam voert. Men zou van hem volmaakt
hetzelfde kunnen zeggen, hetwelk P L U T A R C H U s van
T I M 0 L E 0 N roemt : ,, Allen waren eveneens omtrent
„ hem gezind : geen vredesverbond, geene wetgeving,
„ geene bebouwing van grond , geene Confiitutic fcheen
• in orde to zijn , welke hij niet befchikte , of er de laat• lie hand aan leide , om daaraan als 't ware een Gode• gevallig en gepast fieraad bij to zetten . Ook v66r heal
„ had men vele groote mannen onder de Grieken gehad,
• wier daden uitftekend waren ; maar in die daden was
„ Vet fchitterende met zeker geweld en zekere moeite ge„ mengd, zoodat fommigen geene berisping van ande• ren , noch berouw voor zichzelven ontgaan konden.
• Maar van de daden van T I M O L E O N is er geene,
„ (wanneer men de noodzakelijkheid , die hem tegen zijn'
• broeder aandreef, uitzondert) waarop men niet, vol, .
„ gens TIME us, de woorden van S O P H O K L E S Zou
• kunnen toepasfen : o Godn ! welke Venus of Mingod
• heeft dit zoo liefljk ~elwerkt ?" - Op W A S H I N 9 TO N zou bet, in zeker opzigt, nog beter pasfen , dan
op T I M O LE O N, wiens loven niet zonder fmetten was,
gelijk wfj gezien hebbeii .
Eindelijk , de gevolgen van beider verrigtingen befchou .
wende , zien wij , dat T I M 0 L L o N de Sicilifche fteden ,
waar door oorlog en tirannij het Bras manshoogte op de
marktplaatfen groeidc, waar herten en rvilde zwijnen in
(")

IVde D bl . s77, '279-s84

(t) Aid . bl . 3°4-313 .
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plaats van menfchen huisden , weder met nicuwe inwoners
bevolkte ; dat hij de groote fleden Agrigentum en Gela
berbouwde, orde, rust, vrede en landbouw herflelde,
en in korten tijd de welvaart verbazend deed aangroei .
jen (*) ; maar welk alles , uit gebrek aan eene goede en
doelmatige ftaatsregeling, flechts kortftondig was . Doch
in 4merika is de fchepping van W ASH I N G T O N nu
voile vijftig jaren oud ; zijn geest fchijnt over dezeive
to zweven, en de Republiek der Vereenigde Staten van
Noord - Zmerika breidt zich niet alleen reeds uit van zee
tot zee en van de St . Laurens-rivier tot de golf van Me .
xico , maar haar voorbeeld, hare uitmuntende flaatsregeling wordt in geheel 4merika nagevolgd van die rivier
tot het uiterfte einde des vastelands, over de beide hoofddeelen der nieuwe wereld . Steden verrijzen aan de overzijde der blaautive bergen, als met de fnelheid van tooverkasteelen ; en, wat meer is, zijne groote ziel heeft
cen' hem waardigen navolger gevonden in n o L I V A It .
Ten flette nog eene toevallige overeenkomst . In bet.
zelfde jaar , waarin T I aI o L E o N ftierf , werd in zijne
geboorteflad Korinthe de bekwame en fchrandere, maar
heerschzuchtige PHI L I P P U S, na de overwinning op
Criekenland bij Charonea , tot Opperbevelhebber tegen de
Perzen verkozen . In hetzelfde jaar, waarin W A S 1-1 1 N GT o N zijn aardfche bekleedfel afleide , zegepraaide de veroveraar onzos tijds, N A P O L E O N, over de Franfche
Republiek, en deed zich tot Opperbefluurder en Opperveldheer tegen Oostenrijk benoemen. Hem toefden, wel
is waar, de zegepralen van Marengo, duflerlitz en .7c.
va, gelijk A L E X A N D E R, den opvolger van P H I L I Pr u s , die van den Granicus , Isfus en 4rbcla ; maar
waar is de man met gevoel voor zedelijke grootheid, die
niet liever een T I Al O L E O N ZOU willen zijn, dan de
verwoester van Tyrus en de moordenaar van K L I T u s , niet liever een W A S H I N G TON , dan de moordenaar van
D' E N G H I E N en de kwelgeest van het vasteland van
Europa?
C.

(*) PLUT . ill T6f01. C . .2, 3 5 . DIODOR .s1C .L.XV1 .
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VERVOLG VAN WAARNEMINGEN, OMTRENT HL+T GU
BRUIK Dba ARTEMISIA IN EPILEPSIE .

Door

O

: . J. THOMASSEN A TUUE$SINX .

nlangs ontving ik van den Heer M . D. V A N DE R
.
K 0 t K een mondeling berigt omtrent bet nut der Irt
fia in Epilepfie . Nadat h'ij dit middel in bet Buitengast .
huis verfcheidene malen zonder gelukkige uitwerlring had
aangewend, had hij eiudelijk hex genoegen, daarmedu
eene volkomenc genezing bij eene zeer verouderdeEpilep .
file to weeg to b rengen . lk wacht van hem een nader
en naauwkeurig verflag van doze genezing,
In den fupplementband van bet j~ouvnaal van n u r a.
L A N D van 1825vindkeamrlijkgevopd
teekend van een' kleermakersknecht, die, ma reeds eerie
verzwakking in den linkerarm gevoeld to hebben , op bet
vatten van koude in een zwaar epilepeisck toeval ver .
viel . De Epilepfie kwam met eene aura spileptica uit
de vingeren aan . Tevnswariegotvld
held van zenuwen bij dezen lijder , waartegen mrn reeds
verfchillende zenuwmiddelen had beproefd . Na zes we.
ken volgde er een fterker aanval van deze ziekte, op bet
drinken van eenige glazen wijn. Nadat men de hier te.
vens aanwezige gastrifche toevallen door break- en pur .
geermiddelen had weggenomen, werd hem eels theelepel
van de Rad. ~Irtem#. met fuiker viermaal daags toege •
diend . 13ij dit gebruik beyond hij zich redeUjk wel . Er
bleef niettemin eene zekere zwakheid en groote gevoeligheid van den arm over . Onverwacht kreeg hij w eder.
o m een' grooten angst en benaauwdheid, met een ge .
voel der aura in zijn' arm . Hij nam hierop eene flerkere
gift der flrtemifia, waardoor hij aanilonds zich verligt
gevoelde en geen acces kreeg . Dit gebeurde een- en andermaal met dezelfde uirwerking . Hij zweette van het
middel fterk, en bleef van den epileptifchen utnval ge .
keg vrij .
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AV 0 L F , van TVarfchau, geeft in hetzelfde . Journaal
van Maart i8a6, bl . 54, een geval op van genezing
cener Epilepfra riocturna, die, naar de opgave van S v r<I) A C H, niet naar bet gebruik der .1rtemrfia luistert.
Een man van 42 jaren had federt achttien maanden accesfen van Epilepfie, die alle twee of drie maanden wederkwamen , zonder dat men daarvan de oorzaak konde bepalen , dan mogelijk alleen een al to fierk gebruik van gegiste dranken , waarbij zich toevallen van aanbeijen en gei•atte koude voegden . Hij wend alleen gewaar bet toeval 's nachts gehad to hebben , doordien dan 's morgens
de tong aangebeten was en hij llerke hoofdpijn gevoelde .
Noodig oordeelende, eerst de vrije circulatie door den onderbuik to herflellen, liet hij hem bloedzuigers zetten en
oplosfende middelen gebruiken en loogzoutige minerale
wateren . Aanflonds na den aanval in Augustus gaf by
hem gedurende zes avonden een poeder van een drach .
me versch gepulverifeerde Rad. ldrtemif., met warm
bier in to neuien ; daarna nam hij dit nog drietnaal om
den . anderen avond . Hij ried hem voorts , dit nog twee
maanden op dezelfde dagen en op gelijke wijze to herhalen . Sedert then tijd heeft hij in 15 maanden geen' aanval meer gehad. De eerlle giften der flrtemija hadden
cen fterk zweet veroorzaakt .
Doct. G I T T E R M A N N, van Emden, had ook door
eenige gelukkige gevallen zijne voorgaande ondervinding
bevestigd gevonden ; namelijk, dat de l4rtemifa in de
fluipachtige ziekten der kinderen vooral dienilig was .
Met opzigt tot de inzameling en behandeling van dit
middel merkt 13 u It D A c x (in hetzelfdc No . bl . 56) aan ,
dat hij ondervonden heeft , dat de wortels , die hij dit
jaar verzameld heeft, veel krachtiger zijn, dan die van
bet vorige jaar ; dat zij door bet afwasfchen hunne kracht
verliezen ; dat zij , bij eene matige warmte van eene kamer
gedroogd, donker graauw en niet helder bruin er moeten uitzien ; dat de wortels, vooral wanneer zij in cene
zekere hoeveelheid bij elkander bewaard worden , zeer
fherk , prikkelend (piqurut) en zecr bijzonder rick- en ; dat
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zij vooral o}s'bet krachtigst zijn, wanneer zij in de laatlle
heeft van November ingezarneld worden ; dat zij alle andere zweetmiddelen in kracht overtreffen, zonder dat zij
eenen aanmerkelijken invloed op de circulatie des bloeds
veroorzaken , en dat diensvolgens dit middel niet door
eene ontflekingachtige gefleldheid des bloeds gccontra .
indiceerd wordt ; dat, eindelijk, de diaphoretifche kracht
onderfcheiden is van de antepileptijche kracht ; dat de
eerfte oak bij afgewasfchene, de laatfle gehael Wet bij
dezelve gevonden words .
Onlangs heeft tnijn geachte Toehoorder , de Heer D s
V R I E S R E I L IN G H, openlijk met veel lof verdedigd
zijne Inwijdingsverhandeling, de Artemijia vulgari, nortra etate potiijimum in Epilepfia laudata (7 Junij 1826) .
In deze weluitgewerkte verhandeiing heeft hij in bet kort
verzameld en oordeelkundig opgegeven al hetgeen tot de .
zen tijd over dezen wortel is gezegd , met eigene waar •
nemingen en gevolgtrekkingett omtrent deszelfs gebruik
in deze ziekte. Hij beginr zijne verhandeling met eene
zeer naauwkeurige botanifche befchrijving dezer plant .
Voorts geeft ho op , hoedanig dezelve to voren gebruikt is ,
en de krachten, die daaraan worden toegekend, vooral
de werking daarvan op de regeling der menjes, en bewijst
tiit vele voorbeelden van oude Schrijvers , dat deze wortel
reeds door hen gekend en ook in de Epilepfie met nut
gegeven is . De letterkundige gefchiedenis is bier meer
uitgebreid en belangrijker dan die , welke ons in het Journaal van H u r E L A N n gegeven is . Hij gaat vervolgens
overrom op to geven de voorfchriften, die men in bet
toedienen van dit middel heeft in acht to nemen, als b .
v. den tijd en de wijze van verzamelen , bet droogen , tot
poeder brengen , bewaren enz . , de verfchillende wijze
en tijd van toediening, welke ook naar de verfchillende
oorzaken en omflandigheden dient gefchikt to worden .
Hij onderzoekt dan nader, of bet noodig zij, bet middel , naar bet voorfchrift van B U R D A C H, met warm
bier to geven , hetwelk hij niet altijd noodig keurt , en
lucent, zoo als dit ook nader door waarnemingen van an-
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deren bevestigd is , dat bet middel ook met andere dia .
phoretica kan gegevcn worden . Omtrent den tijd, ge .
durende welken de Zrtemifia moet gebruikt worden,
merkt de Ileer R E I L I N G H aan , dat dit ook alleen
door de bijkomende omftandigheden kan bepaald worden,
zoo als dit b . v. met den koortsbast en alle andere geneesmiddelen plaats heeft . flij denkt, dat dezelve Diet alleen ais remedium pellens nuttig kan zijn, maar ook
eene bijzondere dynamifche kracht up bet zenuwgeftel
uitoefent . Omtrent den leefregel heeft hij zeer juist aangemerkt, dat B U R D A C H en ook anderen daarvan to
weinig fpreken , daar by integendeel van oordeel is, dat
men hierop vooral naar mate der omifandigheden van den
lijder oplettend moet zijn . Hij gaat vervolgens over tot
bet onderzoek , of men ook v66r of met bet gebruik der
4rtemifia moet paren andere middelen ; en hierbij merkt
de Schrijver aan, dat bet in fommige gevallen best is,
bet middel zonder eenig bijvoegfel to geven,maar dat de
ziekte van zulk een' verfchillenden aard is, en van zoo
vele en zoo verfchillende oorzaken afhangt, dat men dikwijls eerst andere middelen moet toedienen, voordat
men de A'rtemifsa kan aanwenden. flij baalt , om dit to
Raven, voorbeelden aan van zieken , die hetzelve gebruikt
hadden zonder een' geneesheer to raadplegen , en daarvan
zeer nadeelige gevolgen hadden ondervonden, b, v . jon_
ge, fterke en volbloedige menfchen , waarbij eerst ruime
aderlatingen gevorderd werden, waarna dan ook de dr.
tema met vrucht gegeven werd . Flij waarfchuwt daarom
ook to regt, dit middel in de periode der puberteit niet
dan met veel omzigtigheid to bezigen, omdat in dit tijd .
perk dikwijls eene al to groote activiteit van bet vaatgefl:el aanwezig is . Omtrent de noodzakeliikheid van bet
zweeten, na bet gebruik der 4rtemifa, blijkt bet nit
vele waarnemingen , dat bet zweeten tot de herftelling
xloodig is , maar dat ook dit tweet niet altijd de herftelling ten gevolge heeft . Wat nu de jaren betreft, hebben
BURDACH en GITTERMANN opgemerkt, dat de
,frtemi/ia bij kleine kinderen zeer goede uitwerking dead
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in het bedaren vau fluipen ; -- dat bij kinderen van 5
tot jonge lieden van i5 jaren door hot gebruik daarvaa
chorea St, Viii en Epi,lepfie dikwijis werden weggeno .
men ; dan dat het minder gelukte en zoo wel niet verdra.
gen word in de periode der puberteit , omdat alsdan de
natuur, dikwijls al to werkzaam zode, dozen prikkel
niet verdroeg (zoo als dit reeds boven is - aangemerkt).
Bij menfchen van middelbare jaren , maar vooral bij ou
lieden, die de ziekte reeds lang gehad hadden, bragt hot
niet zelden eene volkomene genezing to weeg . Hot fcheen
vooral meer to helpen bij vrouwen dan bij mannen, bet.
welk hij voooral toefchrijft aan de working op de menfcr,
aan welker onregelmatigheid men dikwijls doze ziekte moat
toetchrijven . Moeijelijker to bepalen is het,in welkefoort
van Epilepfie dit middel vooral nuttig was . Hij onderzoekt, om dit to beflisfen, de ziekte taaar derzelver aard
en oorzaken, en befluit daaruit, dat meestal de geval.
len, waarin de 1lrtemifra eene genezing to weeg bragt,
onvolkomene Epilepfien waren , offchoon dit flan ook
4jne uitzonderingen heeft, en ook fommige volkomene of
perfecte Epilepfien hierdoor genezen zijn . Over bet algemeen was zij meer nuttig in eene beginnende, dAn in
eene lang geduurd hebbende en dus ingewortelde ziekte ;
ook was zij zelden van nut in eene I&opathifche Epilepfie (die duideliik hare zitplaats in de herfenen had), maar
meestal in de Sympatifche. Wat nu de oorzaken verder
betreft, heeft zij zelden uitwerking gedaan op eene erfelijke ziekte ; ook was zij eer fchadelijk dan voordeelig
bij volbloedige lijders , meer nuttig in andere dan in rheumatifche gevallen, meer bij vrouwen dan bij mannen ; bij.
zonder nuttig was zij, als de oorzaken dynvmiseh warm,
vooral wanneer de ziekte nit fchrik ontflaan was . Of1 boon n U R D A C II dezelve aanraadt in de pcrturbativ
a defectu menfium , oordeelt de Heer R E I L I N G H, dar
dit niet altijd doorgaat, daar de oorzaken zoo verichillende zijn , en hij raadt daarom in dit geval voorzigtigheid
aan . Voorts fchijnt de Irtemifia vooral nuttig to zijn is
die poriodifche Epilepfie , welke op zekere tijden aankomt,

k:

Ou VE VOLE VAN WAARNEIVIINGEN IN EPILSPsIio,

en men dus bet middel aanftonds na bet acces kan geven .
Meermalen heb ik zelf waargenomen , dat men bet acces
daardoor konde voorkomen . Vooral was zij nuttig, als
er meer dan edn acces op 6dnen dag voorkwam ; terwijl, wanneer de toevallen bij lange tusfchenpoozingen
voorkwamen , bet zelden gelukte . Eindeliik heeft L U RDA C H waargenomen , dat in de l pilepfie, die 's nachts
aankwam , de Artensijta niet hielp : wij hebben echter
boven een voorbeeld van bet tegendeel gezien .
OVE?L HST GEBRUIK MR TEMPONS, BIJ V66RKOMENDE
PLACENTA .

Door

H

Dr .

J. W. E. D E M A N ,

to Krommenie .

et oude Hippocratifche vita brevis, ars lDnga, om
deszelfs beproe£ds waarheid zoo dikwijls tot motto gekozen s
bevestigt dagelijks , dat de Geneeskunde, in Karen geheelen
omvang, veel to uitgebreid is, om door 6h' nlensch,
al ware hij ook met de uitmuntendflce talenten begaafd ,
en al bereikte hij ook den hoog€len ouderdom, in allen
deele gekend to kunnen worden . Waaruit de voor elken
kunstbeoefenaar, wien z1jne betrekking tot de Maatfchap .
pij waarlijk ter harte gaat, natuurlijke verpligting vloeit,
om hetgeen hij ontdekt heeft , of hetgeen hij, in ontdekkingen van anderen bewaarheid of gelogenftraft ziet ,
mede to deelen .
Aan dit gevoel van pligt hebben wij zeker de echt praktifche bijdrage tot bet nut der tempons, bij v66rkomende
placenta, door den Hoogleeraar H E Y L I G E R S, to
danken, die door dezelve elken Verloskundige aan zich
verpligt heeft ; en ditzelfde gevoel fpoort ook mij aan, .
o;n eene miiner verloskundige waarnemingen omtrent dit
onderwerp publiek to maken .
Meermalen heb ik bet groote nut der terpons in bet
bewuste geval ondervonden ; zelfs zoo, dat mij dit ge.
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ducht voorval in de Verloskunde minder moeijelijk voorkwam , en ik , bij bezit van genoegzaam materieel , oni
eene tempon to kunnen maken, moeder en kind behou •
den rekende - tot dat ik mij daarin eens deerlijk teleurget eld , en door mijn troetelkind geheel verlaten zag .
Mijne hulp werd ingeroepen bij eene vrouw , die van
haar zesde kind, h terme, zwanger was, gedurende den
laatften tijd hater awangerfchap kleine hamorrhagia uterin's
had gehad, bij welke reeds gedurende twee dagen liquor
amnios wegvloeide , en die nu eene fterke hamorrhagia
had . De oorzaak van dezen was v66rkomende placenta,
welke het orifaciwwn uteri bijna geheel bedekte . De tempon,
even als in vroegere gevallen, met alle naauwkeurigheid,
en , zoo als de Beer H E Y L I G E R s dit to regt als behoefte opgeeft, vast tegen het orificium uteri geappliceerd zijnde , Meld de heemorrhagia geheel op . De toeftand
der lijderes verbeterde echter niet ; de krachten zonken
hoe langer hoe meer ; de pols werd allengskens Weiner ;
eene doodelijke koude verfpreidde zich over bet geheele
ligchaam ; hare fades Hippocratica en niet to overwinnen flaauwte kondigden een nabijzijud einde aan . In de,
zen benarden toeftand ftond ik , zoo als zulks bij groote
mistekeningen dikwijls gaat, eenigen tijd radeloos, tot
dat vooral bet onaangename gevoel , waarover de lijderes,
toen zij nog klagen kon, klaagde, en toenemende zwelling van den buik , mij eene hamorrhagia interns deed
bevroeden . Ik nam daarom de tempon weg, en zag mij
ha mine verwachting niet bedrogen , daar er eene onbe
grijpelijkee hoeveelheid fanguinis uit de vagina ftroomde ,
er eene menigte gecoaguleerd aanwezig was, en de pla,
tends, zonder dat het orifzcium uteri meer ontflocen
was, veel meer dan to voren , zelfs , zoo als ik geloef,
daar bet periculum in mora mij geenen tjd lief, om dit
net alle naauwkeurigheid to onderzoeken, grootendeels
]us wits . Als het eenig(le redmiddel befchouwde en baproefde ik de keerin; . Het orificium uteri was lets
meet ontfloten , dan zuiks bij vrouwen , die meermalen
gebaard hebben , en aan het einde barer zwangerfclsp
MENGELW . I$26 . NO . II .
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zijn , gewoonlijk is . Langs de losgeraakte zijde der placer.
ta bragt ik mijne hand in , vond de membrane , doordien
bet liquor amnior , waarfchijnlijk door eene zijdelingfche
opening, uitgevloeid was, zeer flap, en daardoor moeijelijk to doordringen ; de linkerarm deed zich voor . In
weinige oogenblikken gelukte bet mij, den uterus van
een dood kind , waaraan ik ook gedurende de keering,
zoo als de aard der zaak medebragt, geen leven befpeurde, en de fecundina to ontledigen ; terwiji onder dit alles de vrouw in flaauwte bleef liggen . Mijne hoop , dat
door deze ontlediging, om de daarmede verbondene prikheling , bet nog fluimerende ]even zoude ontwaken , werd
xiet verwezenlijkt ; ook alle gewone nervina excitantia
waren vruchteloos, en mij fchoot niets meer over, dan
de fterkfte der mij in die gevallen bekende prikkels , bet
koude /lortbad. Len halve emmer loud water , op de
regic uterina in eens geilcort, herriep als bet ware deze
zieltogende in bet leven, en was oorzaak, dat zij hare
blikken eerst verwonderd rondom zich , daarna dankbaar
op mij wierp ; terwijl ik de mijne, in dit voor den Verloskundige onvergetelijk, niet to befchrijven, waarlijk
poetisch oogenblik, hetwelk alleen door hem, die wel
eens een' mensch aan bet reeds gapende graf onttogen
heeft , to vatten is, onder bet onwillekeurig ftorten van
gevoelvolle , dankbare tranen , hemelwaarts wendde .
Deze vrouw, volgens de gewone regelen der kunst behandeld wordende, herkreeg langzamerhand hare krach .
ten, en leverde niets voor de kunst belangrijks meer op ;
waarom ik bet gefchiedverhaal zal laten varen, en bet ge .
val zelve theoretice zoeken to verklaren .
De tempon heeft mij bier den gewonen dienst gewei
herd , omdat zij bare werking onmogelijk kon volbrengen . De werking toch van de tempons, offchoon zij in
fommige gevallen gefchikt zijn tot bet inbrengen van geneesmiddelen , is bij h~emorrhaghe voornamelijk nechanisch , -- drukking der bloedvaten . Om eene drukking to
kunnen bewerkfl:elligen , moet men eene tegendrukking hebben , bet zij wij daze in hat geheele ligchaam , waarvan

BIJ V66RK4)MENDE PLACENTA .

511

een deel moet gedrukt worden, door deszelfs zwaarte,
of wel in een tweede ligehaam ontmoeten ; anders ontftaat
er terugwjking ;- vervolgens moet bet punt van drukking overeenkomen met bet to drukken ligchaam : is bet
eer(le to klein , dan words bij bet laatfte bet doel niet
volkomen bereikr.-- Wanneer wij nu deze erkende waarheden op bet gebruik der tempons toepasfen, en daarbij - in
tianmerking nemen , dat noch de zwaarte van de placenta,
noch bet liquor amnion, to veel voor de drukking wijkende, aan dit vereischte voldoen ; dat er dus een gefchikt
deel van bet kind moet v66rleggen , om bet voldoende
punt van tegendrukking op to leveren , hetwelk men, ten
minfle bij belangrijke loslating der placenta, to vergeefs
zeal zoeken in die liggingen, waarbij de ledematen vdc fkomen ; zoo zal de oorzaak, am weike mijne poging met
de tempons in bet verhaalde geval geheel mislukr is, wel
geene verdere verklaring behoeven .
De tempons kunnen derhalve niet in alle gevallen van
v66rkomende placenta met vrucht geapplieeerd worden ,
ja zijn zelfs door doelloosheid, en den daatdoor verfpild
wordende kostbaren tijd, ddAr geheel gecontraindiceerd,
waar men geene voldoende tegendrukking in de v66rliggende deelen van bet kind ken vinden .
Hieruit volgt do voor elken Vorloskttndige gowigtige
yerpligting, om, v66r de applicatie der a pom, bet
naauwkeurigfte uit- en inwendig onderzoek in hat wetk
to f ellen , en, offchoon dit dikwijls zeer moeijelijk , en ,
am bet losmaken der vafa, gevaarlijk is, litver van twee
waagflukken bet minst gevaarlijke to kiezen, en de lose
wording van eenige vaseula, dan eene gabeel verkeerde
bewerking to wagen . Het is wel waar, dat, zoo als
over bet geheel, meestentijd ook hier, hat hoofid, bet
gefchiktfle deel tot tegendrukking, v66rkomt,--dat oak
andere deelen des ligehaams, als fluit, rug, borst enz .,
voor deze operatic gefchikte liggingen zijn ; dock bet
kunneu ook arm - of been-pofitien zijn .
Het is dus van gewigt, om , ook bij bet uiegebreidfle
nut der tentpons, aitijd op onze hoede to z1jn, en, indien
L1i
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wij niet vograf ons van cie gefchiktheid van her vMriig
gentle deel kunnen overtuigen , de lijderes , na de appli .
catie der tempon , zeer naauwkeurig gade to flaan , en,
zoo er nadeelige fymptomata ontftaan , zonder uitflel , bet
laatfte redmiddel, de keering, to beproeven.
Deze laattle raad is vooral belangrijk voor beginnende
Verloskundigeu , of w1-1 voor hen , die , door weinige
praktijk, hoe ver ook anders in de theorie gevorderd ,
of uit andere oorzaken, de voor den Verloskundige volftrekt noodzakelijke ftoutmoedigheid aan her kraambed
midFen , daardoor tegen alle operation van belang , bet zij
met gewapende , bet zij met ongewapende handen , opzien , en met graagte alles , war hen daarvan ontflaan kan ,
aannemen . Ook voor den Verloskundige geldt het : de
Lniddelweg is de veiligfe . Wij moeten de natuur niet to
veel vooruitloopen ; doch wij mogen ook geene onmogelijkheden van haar verwachren . De geheele fchepping
wijst ons wel op de Almagt des Scheppers ; doch in alits zien wij mathematifche orde heerfchen . Om inaar iets
to noemen : de inplanting der fpieren is over her algemeen
allernadeeligst voor de krachl , maar is voor de fnelheid
behoefte, daar bet in de werktuigkunde een vaste ftelregel
is, dat, hetgeen men in kracht wint, men in fnelheid
verliest . Zoo is her ook met de geboorte van den mensch
gelegen : dezelve kon werktuigelijk veel gemakkelijker zijn,
indien dit met bet geheele organismus , vooral met zijnen
opgerigten gang , overeenkwame, en is nu met zoo
veel moeijelijkheden verbonden , omdat dit in hctzelfde
voorwerp niet anders kon .
Deze uitweiding voeg ik hierbij, omdat ik vrees , dat
het misbruik van to veel opereren bij de verlosfngen wel
eens door her tegenoverge flelde kon vervangen worden,
en omdat, mijns inziens, deze wijze van befchouwing
her 6onige middel aan de hand geeft, om to kunnen bepalen , waar de natuur eindigt en waar de kunst begint,
en de questie beflist, of men to veel of to weinig bij
Gene verlosfing doet .
Elke verlosfng moeten wij zoo gemakkelijk mogelijk
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maken ; zelfs bii de natuurljki?e kunnen wij , om boven.
genoemde redenen, door gelchikte plaatfing der vrouw,
enz . zeer veel doen, omdat de kunst regtftreeks op bet
gedeelte van bet geheel kan werken . Waar de natuur
van de , door bet organismus gevorderde, gemakkeljk/ie
wijze afwijkt , zijn wij verpligt hear to hulp to komen ,
daarbij berekenende, of ons opereren, altijd met zwarigheid verbonden, tegen de zwarigheid, met welke de
natuur in hare afwijking to kampen heeft, opweegt . Inthen de kunst de rekening winne , dan moeten wij kunstmatig werken , al is dit werken nog zoo gering ; en
is gewis de groote Verloskundige , die niet alleen de kunst
weet, kunde heeft, maar ook de kunst in praktijk brengen kan . Deze zal dan ook niet aarzelen, om zijns natuurlijke wapenen , de handen , of de kunstwapenen, de
inftrumenten , to gebruiken ; terwijl hij zich , van bet
voorregt zijner rede gebruik makende, voor misbruik
wacht , en alle zijne pogingen , daar zij verftandig zijn ,
met den besten uitflag bekroond ziec.
EENIGE AANMERKINGEN

op

ZEKER STtjKJE, GETITELD :

HET PRAKTIZEREN DER APOTHEKERS ."

(Vervolg en /lot van bt. 467.)

D r. P . vervolgt ,

(*)

en een ieder luistere near deze buitenfpo .
rige flelling, om over 's mans gezond verfland to kunnen
oordeelen
Neem liever den Ilechtilen Doctor als Arts,
en
last
den
besten
Apotheker in zijne functie als Artfenij•
menger. De eertle zal, al is hij duizend meal dommer
• dan de Apotheker , then gij raadpleegt , omdat hij ten min .
•
in de gelegenheid geweest is, u wel iets kunnen toe .
• dienen, dat u goed en nuttig zal zijn ; de Apotheker zal
„ het misfchien ook doen , doch even goed knot gij , blin .
• delings voor zijne verzameling van geneesmiddelen flaande,
• naar 66n tasten en bet tot u nemen en gebruiken, indien
• gij in een Receptenboek van den Heer V A N E r. D I x , bij
• voorbeeld , de hoeveelheid opflaat," enz . Door een' flech .
ten Doctor, dunks mij, kan men verflaan iemand, die zijn'
tijd op de Akademie verwaarloosd heeft, of to dom was,
(*) Zie den Recenjent bij v . D . tie Y, No . 111, 1826 .
I
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om et lets to begrijpen of van mede to dragen ; door den
besten Apotheker, in dit geval, iemaud, die een gezond
oordeel heeft , en, hetgeen hij gezien, en gehoord, en gelezen heeft , we1 weet to beoordeelen en toe to pasfen . Want
dit kunnen alle menfchen van gezond verfland, en dus ook
de Apothekers, die bet bezitten . En nu road ik een' ieder
son : „ Doe uw best , om een knap Doctor bij uwe zieken
to krijgen ; want ieder moet, zoo veel mogelijk, alleen in
zijn eigen Yak werkzaarn zijn, en den Doctoren komt bet
toe, zieken to bezoeken ; maar - zoek een man van gezond
oordeel, en vooral ook van ondervinding ; want de Geneeskunst is grootendeels eene praktifche wetenfchnp . Wees voor .
zigtig, dat gij geenen flechten Doctor neemt ; want een dot, .
me Arts, of ieniand, die zijn' tijd op de Hoogefchool niet
goed heeft waargenomen, is zeker waanwijs ; hij zal, daar
hij van eene bul voorzien is, uwe kwaal behandelen, alsof
hij ze kende, zonder bij anderen om rand to vragen ; hij zal
van bet eene flelfel tot bet andere overgaan ; heden is hij
Browniaan, morgen zal hij u met bloedzuigers, in de ma .
nier van n R o u s s A 1 a , larderen , orn bet even of gij eene
ontflekingsziekte hebt , of met gal of waterzucht geplaagd
zijn ; overmorgen zal hij u , met rz A z o it t , door broken en
purgeren tot den bodem toe fchoonmaken . Gelukkig nog
voor u, zoo hij geloof hecht ann bet ilelfel van x dH N EM ANN, een zoogenoemd Homoiopittbist is, en u flappe me .
dicijnen geeft, zoodac gij telkens flechts een zeer klein ge .
deelte in uwe maag krijgt I Moor, indien gij geenen bekwa .
men Doctor kunt krijgen , beheip u dan veel liever met een
kundig Apotheker. Deze zal er ten minfle meer van weten
dan gij zelf, al vat gij ook dagen long met bet Recepten .
boek van V A N E L D I It in de hand . Hij zal geen gevaarlijk
flelfel volgen, maar u alleen geven, wat zacht werkt, en de
ondervinding heeft geleerd , dot nuttig is, en hij zal bet u
zeggen , wanneer owe kwaal van then acrd is , dat zij met
geen gering middel to herflellen is ; daar , integendeel , een
thechc Doctor to nemen, in vele gevallen, hetzelfde is, als
de reis naar de andere wereld per extrapost aan to nemen ."
In bet fldvertentieblad van 29 April 1826, No . 34, vinden
wij, als een voorbeeld van de gevaarlijkheid om een flecht
Doctor to nemen, een geval verhaald van een' Doctor, die
de teekenen van eene beklemde breuk niet wist to onderfeheiden . Toen ik dit Ins, meende ik, dat bet een verzon .
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ren verhaal was, omdat ik niec kon begrijpen, dot men aan
zuike do .nooren eene bul kon uitreiken, om er de menfchen
aan to wagen, en bet fpeet mij van mijn' Collega, dot hiJ

met leugens onze zaak trachtte to verdedigen . Dan, toevallig hoorde 1k, kort hierna, van eenen Medicinae Doctor,

dot er werkelijk zulke onbekwamen onder hen zijn, en dot
men, v66r weinige jaren, to Utrecht een dergelijk, of lie-

ver nog erger geval gehad heefc, met zekeren Medicine
Doctor, J O H A N N E S H o I G E N S genoemd, die eene be.
klemde breuk niet alloen niet herkende nit de verfchijnfelen,
maar niet eens bij bet naauwkeurig onderzoek, en bet tegen

den Chirurgijn durfde faande houden, dot er geene break
aanwezig was . Dot nu dit verhaal geene leugen is, ton kun-

nen blijken nit de Archiven van de Provinciale Commisfie
van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt to Utrecht,
welke dezen Doctor

H u t G E N s, om dit geval, achtervolgd , en onder furveillance der Commisfie gefteld heeft ,
zoodat de Apothekers verpligt waren, wekelijks de recepten, die meergenoemde Doctor voorfchreef, to laten ziec .

Gelukkig is deze Doctor, die naderband Priester is geworden, dood, zoodat men federt een poor jaren niets meer van
hem to vreezen heeftI Onder meer andere van minder belong , is mijzelven ook een geval gebeurd met een Medicinae

Doctor, then men onder de flechte zoude kunnen rangfchikken, hetwelk ik, om bet gevaerlijke van zulke menfchen
son to toonen, bier nog zal verhalen . Deze Arts fchreef

veertig greinen Opium in een afkookfel van Althaeawortel
voor, om in den tijd van circa vierencwintig uren gebruikt
to warden . Toen ik hem bierover fprak, betuigde hiJ niet
to wecen , dot dic wit rijkelfjk was, en zeide , dot ik er dan
maar wat minder in moest doen ; waarna ik hem onderrigtte,
dot vier greinen meer dan genoegzaam zouden ziJn, en , zoo

bet flier fterk genoeg werkte , hij er dan altijd nog een of
twee greinen kon laten bijvoegen .

Dr. P . vervolgt in zijne toepasfing, en zegt, dot Apothekers-jongelingen van twaalf jaren de vergifeen gereed ruaken,

en wel zulke fterke , dot een half grein meet boofdpijn kin
veroorzaken, en io greinen u naar de andere wereld zulien
belpen . Dit fchrijfc hiJ zeker, om zijnen bast tegen de

Apothekers nog verder bot to vieren ; dan dic gefchrijf is,
even als zoo veel van Dr. P. , eene erge leugen . Wij kunnen geene jongelingen van 12 , maar wel van 14 en I5 jarea
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in onze Apotheken gebruiken, omdat ze vd6r then tijd to
fpeelsch zijn, en nog niet genoegzaam onderwezen in betgeen men op de lagere fcholen leert, en zij moeten ook de
Latijnfche teal gedeeltelijk verflaan ; nu gang er we[ een jaar
mede been, eer zij kennis genoeg van de medicamenten heb.
ben, om een gewoon recept to kunnen gereed waken, en
moeijelijke recepten, of waarin ilerke vergiften komen,
worden of door oudere bedienden, of, onder opzigt van
den Apotheker, door jongelingen van iS of i6 jaren ver .
vaardigd .
Na volgt er nog iets, dat reeds to voren dikwijls door Dr .
p . gezegd is, over bet fchadelijke van bet praktizeren der
Apothekers, en over de verbazende moeite, die er moet be .
heed worden, om een goed Doctor to worden ; welk laatfte
wij geheel toeftemmen, want, out een goed Doctor to wor.
den, moec men zijn geheele leven voortftuderen, en veel
zieken gezien hebben .
Het befluit is : „ Wij wenfchen voor het heil des menseb .
„ doms , dat hierin (bet praktizeren der Apothekers) pawl
„ en perk worde gezet door de magthebbendeu, daar noon
• grootere weldaad san de maatfchappij zal worden gedaau .
„ Hec is meer dan cijd, om dic fchandelijk misbtuik zoo
• veel mogelijk tegen to gaan!" -- Dr. P . bewijst door dic
Plot , dat hij , bij alle zijue onkunde , ook Wets van de wetten
verflaat ; anders zou hij dit niet gefchreven hebben . Ook ten
dezen zullen wij hem eenigzins inlichten . Van alle de wetten,
welke voor de uitoefening der Geneeskunde in Karen geheelen omvang zijn ingef1eld, zijn er geene zoo duidelijke,
krachtige en doelmatige, als die artikelen, welke aver onbe,w
voegde kunstoefening fpreken . In art . 0 en 1q der wet vau
s a Maart 1M wordc aan aflen verboden, zich met eenigen
tak var. Genees-, Ileel-, Verlos- of Artfenijm .engkunde in to
laten, dan waartoe zij door bun examen bevoegd , en als
zoodanigen op de lijsc, welke jaarlijks in iedere provincie
wordt opgemaakt, geplaatst zijn, op telkens to verhoogene
boeten , patent - intrekking en gevangenis ; en in de Inftrua.
tie voor de Apothekers wordt dic in art, z herhaald . In art .
1 t der gezegde Inftruccie wordt hun gelast, hunnen naam
op de fignaturen to piaatfen . In art . 13 der Infiructie voor
de Medicinae Doctoren worden zij verpligt , de recepten,
welke zij afgeven, met kunnen naam of parafuur to teekekenen. Is er nu lets gemakkelijker, dan om, volgens de
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thans befaande wetten , bet praktizeren der Apothekers te .
gen to gaan? Uit bet fignatuur blijkt, wle bet medicament heeft geleverd, en uic bet recept moet blijken, welke
Doctor bet heeft voorgefchreven . Zoo bet dus door den
Apotheker zelven is geordonneerd, dan behoeft men flechts
bet fignatuur aan den Regter over to geven, en er zijn
geene getuigen meer noodig . Zoo heeft men din ook in
Utrecht reeds een of twee Apothekers achterhaald en beboet .
Overigens zijn alle de wetten ten voordeele van de Docto .
ren, en zij hebben zich van niets to bekiagen, renzij Dr . P .
wilde hebben,dat de fraffen vermeerderd,en zij,bij voorb .,
gegeefeld en gebrandmerkt werden , hetgeen men nit zijn gefchrifc zoude opmaken , omdat hij ze alien als m-"praters ,
domooren, fchelmen, ja als moordenaars befchouwt . Zoo er
reden tot klagten over de wecten beflaac , zoude bet over
die artikelen wezen , welke aan Heelmeesters ten placten
lande, die in fleden woven, waar zich ddn Apotheker be .
vindt , verbieden , zelve hunne medicamenten to leveren ,
(zie art . 5 banner Infructie) welk voorregt tar Doctoren
wordt toegeflaan, al waren er ook zes Apothekers woonachtig, zoo er fechts geene fedelijke Geneeskundige Commisfie
is, (zie de Infructie voor Medieinae Doctoren , art. 7, en
art . 12 der wet van 12 Maart 1818 .) Doch bet meest van
alien hebben zich onze 2rme kunstbroeders to beklagen, die
in feden wonen, waar geene Iledelijke Commisfie is gevestigd : bier moeten zij , al waren zij ook zes in getal , levee
van bet verkoopen van zalven en andere kieinigheden ; ter.
wijl de Doctoren zelve hunne geneesmiddelen leveren, en
aan bun huffs gereed laten maken, dikwijls door ongefchikte
lieden, die nooit eenig onderrigt hebben genoten ; en, niet .
tegenfnande dit, zijn toch die Apothekers verpligt, alles ua
to houden, wat tot bet gereedmaken van recepten noodig is .
Wij zouden dus aan Dr . P . raden , dat hij zich tevreden
hield met de wetten, want zij kunnen voor de Doccown
nooit beter worden . Gelooft hij wezenlijk, dat bet prakcizeren, hetwelk door enkele Apothekers gedaan words, zulke
verfchrikkelijke gevolgen voor bet menschdom heeft, dart
is hij als mensch verpligt, hiertegen to waken, en de fchuldigen, waar bij ze vindt, aan den Regter over to levesen .
Gelooft hij, dat ze hem hierdoor in zijne beats benadeelen ,
(en bier, geloof ik, zit bij hem de knoop, en is hieruit al
zijn ge(chrijf ontflaan) dan is hij bet aan zijn eigen finantie .
wezen verfchuldigd, dic misbruik cegen to gain .
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Verder raad ik hem , zich op een en under nog toe to leg .
gen, want hij is in vele dingen zeer onkundig en waanwijs,
en verdient nog met voile regt den naam van Dr . P . r . u . 1 .
Wanreer hij war ouder zal geworden zijn, zal hij bij ondervinding weten, dat hij alle kwalen niet op her eerlle gezigt
kan onderkennen, en dac zelfs de knap(le Doctor met coNS T A N T IJ N H U Y G E N S (Korenbloemen, Lade boek) mag
zeggen
Ick
Soo
Ick
Een

beet een Doctor, maer, een raed - feer bier ick best ;
raed ick 't, als ick raed . Kost ick een dingh bewenfchen,
hielp 'er meenigh op, die 'ck nu fmoor in bet nest,
flecht half kruys . kafijn in 'c lichaem van de menfchen .

Eindelijk raad ik hem san, to trachten , zijn humeur to verbeteren ; want hij is aroef, knorrig en bokachtig, en bij
zulke menfchen neemt dic ligt toe, gelijk wij in Doctor D Z
H E s, van Zutphen , hebben gezien , die eerst norsch tegen
iedereen, vooral tegen de Apothekers, was, en wiens boos .
aardig . en knorrigheid zoo zeer toenamen , dat hij zijne eiegene vrouw gedeeltelijk verbrandde . (Zie de Gefchiedenis
van bet Regtsgeding tegen j . H . D E H E S, in her jaar 1822
uitgegeven bij c . A . T H I E M E, ce drnhem .)
Zoo Dr. P . zich op verbetering toelegt , moet bij begin .
lien, rich meer met edele en den mensch waardige zaken be .
zig to houden , en alle verachting en laag vallen op anderen
laten varen , volgende de les van den grooten c . w . It U F EL A N D , die zegt : „ dat alleen de edele mensch een goed
Arts kan zijn .' (Zie zijn Journal der Practifchen Heilkunde, 1822, rite St .) Zoo Dr . P . mijnen welmeenenden raad in
den wind mogc flaan, hetgeen ik niet hoop, dan vrees ik ,
dat hij , of, als Doctor D E H E S, in bet Spinhuis komt, of
dac her Concept - graffchrift van wijlen Prof. j. V o s M A E R
op hem toepasfelijk zal worden
Hier ligt de roem der Esculapen .
Treed, wandlaar I zacht, en last hem flapen :
De man verdient de rust in 't graf,
Die hij zoo velen gaf.
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NAPOLEON TE LEYDEN, OCT. 1811 .

Aan den Redacteur der Vadarlandfche Letteroe,ren :ngen.
Mijn Heer !

O nlangs son bet opruimen zijnde van tone partij oude brie-

yen, deels om to vernietigen, deels om to bewaren, vond
ik onder de Inatften er een , door mg , nit Leyden , gefchre .
ven son mijnen toen nog levenden Vader, den 28 Oct. 1811,
en behelzende, onder anderen, een naauwkeurig veri'lag van
bet bezoek , door den toenmaligen Frawjchen Keizer N A P oLz o ra aan de clad Leyden gegeven, en bet gehoor, door hem
aldaar , can de verfchillende erkende Magcen , verteend , en
door mij als oog- en oorgetuige bijgewoond . Deze gehoor.
verleening is mij , van bet eigen oogenblik of, alcijd derwij .
ze belangrijk voorgekomen, dat ik nook opgehouden heb to
wenfchen, dat eenigen van mijne goede vrienden, zoo ale
Prof. S E M PER, a 1 E o E N B E z a en anderen, eons to zamen gekomen waren, om, met onderlinge overeenftemming,
een naauwkeurig verflag van bet op die audientie gefprokene
to boek to ftellen en sun de vergetelheid ce ontrukken . Dit
echter is nooic tot fland gekomen, in den beginne, natuurd
lijk, nit vrees, omdat niemand met do waarheid durfde vooc
den dag komen ; on underhand door een' zamentoop van andere, celkens op nieuw veer belemmerende omitandigheden.
Intusfchen lierinner ik mij nu nog zeer wel, dot men toch,
destijds, in de Haarlemmer Content gelezen heeft een zee$
naauwkeurig en belangrijk verhaal van een, in vele opz1g.
ten, gelijkfoortig gehoor , door den Keizer to Breda verleend ; een verhaal, hetwelk toen nog at eenig opzien bear
de en indrukfelen nchterliet . Dic een den, gevoegd bij bet
under, en ook bet mondeling verhaal , meermalen door mil
gedaan van bet alstoen gebeurde en gefprokene, heeft mg
dikwerf bet voornemen doen opvatten , om zelf most eens
hand son bet werk to flaan , en , zoo veal mijn gbheugen mij
toellet, een zuiver en waarachtig verflag van bet gebeurde
ep die audieatie aril bet algemeen mede tie deelen . Mear ook
dic bleef aiweder in de pen , nu door bet een , den door bet
ander ,dock evenwel noolt nit gebrek aan eene levendige her .
innering . tntegendeel, bet alstoen gebeurde ftaat inuj nog a!-
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cijd zoo helder voor den geest, als ware bet fechts eenige
dagen geleden voorgevallen . Doch bet zou ook wel bier .
bij wederom gebleven zijo, zoo Diet bet dusgenaaeld toevallig voor den dag halen van bovengenoemden ouden brief,
kort no her gebeurde door mij gefchreven, her meermalen
opgevatre voornemen geheel tot rijpheid had gebragt . En
wist ik den ook geen gefchikter middel, orn mijn doel to bereiken, dan door bet U ter plaatfrnge aan to bieden . Zie
bier dan bet verhaal, zoo als bet hoofdzakelijk in den brief is
vermeld . Na verfag gedaan to hebben van deze en gene
bijzonderheden, vooral betreffende toebereidfelen, eerebogen,
opfchriften, die men nu wel niet zonder fchaamrood to worden zou kunnen lezen, (weshalve ik die dan ook filzwij .
gend voorbijga) vervolgde ik aldus :
,, Er kwam dan, zoo 21s ik fchreef, den Igden aezer
(October i8tl) een valsch gerucht, betreffende de komst van
N A POLE 0 N .
Ten gevolge hiervan begaf ik mij , op bekomene aanzegging, om half Io ure, met mantel en bef, en
vergezeld van vier Kerkeraads - leden , naar de Pieters - kerkekamer, alwaar ik vergaderd vond de Predikanten, Ouderlin .
gen en Diakenen der overige Protestantfche gezindheden , al .
lea in bun pleeggewand , zeven Pastoren , met hunne zwarte
tabbaarden en zwarte beffen met witte randjes, en twee Rat, .
bi's . Doch ziet 1 om II ure kwam er tijdiug, dat wij wel
wedr naar huis konden gaan, mils gereed, om , op bet eerIle klokkengelui , cerug to komen . Spoedig evenwel bleek
her, dat er van bet bezoek des Keizers op then dog niers
zou komen . - Dic gebeurde eersc op den a flen, toen men
ilellig gewaar werd , dat men den Keizer en de Keizerin to
verwachten had . Dien ten gevolge werd ik , 's avonds , bij
den Maire outboden, die mij zeide, dac er alleen maar, bij
de gehoorgeving, zouden worden toegelacen twee Nederduitfche Hervormde Predikanten ; en van de andere Kerkgenootfehappen elk ddn, zonder Ouderlingen of Diakenen . Orn io
ure des anderen daags zouden deze alien bijeenkomen in eene
der zalen van her gebouw der Akademie . Dic deden wij dan
ook, en vond ik door de Eerw . Heeren Predikanten VAN
T R I C H T en P R O P E R van de Nederduitfche Hervormde gemeente ; den Eerw . Heer M 0 U N I E R van de Welsch - Hervormde gemeente, die, nit alley naam , bet woord zou voeren ; den Eetw . l u N I u s van de Luterfche, en Do . R 0 E M E R
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van de Remonilrantfche gemeente. Daar nu het lange wachten ons alien begon to vervelen, gingen wij intusfchen, elk
afzonderlijk, een bezoek in de buurc a$eggen, of vermaakten ons met bet zien en vernemen van al de drokte en bet
gewoel, daar in de buurc, om en bij her huis van den Heer
MARCUS, over de Akademie, waar de hooge perfonaadjen
zouden aftreden en opgewacht worden . Tusfchenbeiden ging
ik nog eeus met Do . VAN T R I O H T en J U N I U S naar de
St . Pieters-kerkekamer, ook om lets ter ververfching to
nuctigen . Daar vonden wij de Eerw. Heeren R o L D A N U S,
M O L T Z ER en S c R A C u T .
Een oogenblik dear vertoefd
bebbende, kwam de Heer L 8 a it U N (anders genaamd Duo
de Plaifbnce) , met de Profesforen B R U G M A N S en K E xP,E R, om de kerk to bezigtigen . Dien gingen wij alstoen gezamenlijk begroecen, en wandelden dan zoo ook , pratende en
koucende niet elkander , de kerk rond . Eindelijk keerden wij ,
over la ure, wedr naar bet gebouw der Akademie terug,
waar wij toen nog vonden twee Roomfche Priesters, zijude
de een Pastoor o C K E , een algemeen en alomme geacht en
bemind man , de antler een Pastoor van de Franfcite Room .
fche gemeente , wiens naam mij ontgaan is . De Pastoor van
de oud-Roomfche of Janfeniste gemeente, bij de vorige ver .
gadering tegenwoordig , was alsnu achtergebleven. In de groo
to Senaatltamer waren vergaderd de leden van den Senaat en
van de Regtbank .
Om half een zagen wij de Keizerin met eene partij dili .
gence - koetfen komen aanrenaen, en den trap van bet huis
des Heeren M A R C U s als opwippen . Een oogenblik daarua
kwam Prof. B R U G M A N s ons even toefpreken, en waarfchuwen,
dat wij ons gereed moesten houden, om, op den eerften
wenk, to komen aanfneilen . Naxuwelijks was deze weg, of
wij hoorden eenig gedruisch, en ziec f bet was de Keizer .
Toen was bet in een oogenblik, zoo als men zegt : repjeil
fcheerje ! De akademifehe Senaat rende, als in vliegende
baast, den trap af, flak de brug over, en trok zoo bet huis
van den Heer M A R c u s binneo. Oogenblikkelijk daarop v olg .
d e , met die zelfde haast , de Regtbank , en dearna wij Geestelijlaen . 'c Was maar al : MecfieursI depichez Yams I - Intusfchen moesten wij door eenen dikken drom van allerlel
menfchen, nationale gardes, eerewachts, kavallertj, paarden .
knechts , treinpaarden , vrij fmerige diligeace-koetfen, boden enz . zoo goed en zoo kwaad wij konden, doordringon ;
tot dac wij dan eindelijit , niec zonder gevaar , aan bet huis ,
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en de deur in kwamen . Hier werden wij al dadelijk, door
eenige in rood fcharlaken met goud gegalonneerde Heeren ,
zoo war bij den arm gepakt , en order een : Etes vous Minis .
tre? - Oui. - Allons donc, entrez! entrez! in de linker
zijkamer binnengedreven. Hier gekomen, vond ik den Kei .
zer reeds omringd van at de audiencie - Heeren, en den Heer
1%10 U N I E R , uic onzec aller naam , (de Procestantfche Gees .
telijkheid wel to verftaan) tot den Keizer zijne aanfpraak doende .
Deze lies hem echter niet uicfpreken ; maar, hem in de rede
vallende,vroeg hij naar her getal ledematen, en preen daarop
heel zeer de verdraagzaamheid der Walfche Goestelijken . .
V66r den Heer M O U N I E R had nog de Heer VAN H A L T ER E N, uit naam der Regtbank, zoo als ik naderhand ver •
nam, eene aanfpraak gedaan . - Na met den Heer m o uN 1 E R to hebben afgedaan, wendde zich de Keizer terflond
(want wij flonden , zoo veel de ruimte van de niet zeer
groote zijkamer zulks toeliet, nagenoeg in een' kring)
naar de Mesfdeurs de 1'dcademie, wier aanfpraak, bij monde
van Prof. B R U G ro[ A N S , hif echter ook pier ten einde
toe aanhoorde . - Met deze Mes/leurs evenwe!, - men her.
innere zich de hansworste - kakelbonce tabbaarden of toga's
van dies tijd ; met deze Mesfseurs dan (zoo noemde Z . M.
her achtbaar Collegie van den akademifchen Senaat der a loe .
d e Leydfche Akademie I I) heefr hij een vrij fang en zoo war
luchtig en gekftekend diseours gehouden. Men zel, dat bet
zeer vriendelijk was ; ten minfle dit getuigde naderhand Prof .
B R U G M A N S . Otn dic discours zoo in alles weder to geven ,
is mij, natuurlijk, niet wel mogelijk ; ik zal dus verhafen
hetgeen ik her duidelijkst heb kunnen hooren, en hetgeen
mij naderhand door de Heeren P A R A D Ij S, V A N D E R
PALM ,SIEGENBEEK,KEMPERenz .nader is opgebelderd .
Z. M . heeft dan de HH . van elke faculteit elk afzonder .
lift toegefproken, en zoo war aardighedan, hunne fludien
en faculteiten betreffende , toegevoegd , foortgelijke als men
zoo wel eens in almanakken en anekdotenboeken vindt opge .
teekend. Zoo vroeg hij , b . v. , aan Prof. B 0 E R s : Etes
veus Calviniste, he? (Dit hk! kwam telkens achter bijkans
elke vraag terug , en klonk niet zeer malsch .) B 0 E R S : Oni,
Sire ! - NAPOLEON : Ah ! ce CALVIN a ete un grand
homme ; mais pourtant, n'a t'il pas fait bruler . . . tin tel?B o E R S : SERVET , Sire ! Mais it ne l'aurait pas fait dans ce
temps ci ! - N A P 0 L E 0 N : ,Yh, pourtant ! les Ece'efiastiglues
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font toujours its mimes. A peine font it opprisnds, Us crient
d la tolerance ; wait I peine font its delivres, qu Us oppriment
e3 leur tour! [Zou Z. M. niet bier en daar wee een weinigje
gelijk gehad hebben?]
Enfeignez vows les MystlresP -B 0 E R s : Oui , Sire I mais ausfi 14 morale. - N A P 0 L e o N
,Ak, a est bon cal Quant d ma religion, elle est bien Jimple :•
Admen Dieu, aimez votre prochain , et (oyez obeisfant au
Princez Quant aux Mystires, cola fe developpera bias dons uta
autre monde. Enfin, Mesfieurs ! (en hierop wendde hij zicb
zoo wat tot alien) foyez Catvinistes, Catholiques, Luteriens,
Anabaptistes, (wie hij daarmed meende, weet !it niet regt,
misfchien wee ono 1) Fa West tout egal, pourvu que votes
su'obdisfez dons ce monde Fi. - Hierop wendde bij zich tot
den ouden en achtbaren V A N D It R t .E e s E L, voor wiett
Prof. B R U G M A N s bet woord opvatte. Daarop den Heer
K E M PE R toefprekende, was bet : Et vous, Monfseur! qu'enfeignez vous P - K E M P E R : Le dreit de la nature et des
gens, felon le fystlme de G R O T I U s . - NAPOLEON : 4h,
c'est beau Fa! Mais, Monfseur le Profesfeur, ne penfez vows
pas , que le droit du canon va lien plus vite encore ? - K E MP E R : Ah I certainement , Sire I mais nous esperons, quo , four
les auspices de votre Majestd , ces deux drafts fe rencentrerons
bient9t !
Nu kreeg de oude en acbtbare Heer o o s T E R D yj t eene beurt .
N A P O L B O lV : Etes vows Browniste? -- 0 O$ T E It D i1 a : 0 que
n -n , Sire I Boerhaavifn I Waarop Prof. B R U a M e n s bet woord
opvatte, en antwoordde : Sire! noes autres, news consaaisfons
tour ces fystlsnes ; mats stows n'en fuivons aucun , mnais thodfsjous
toujours it meilleur. - N A P o L E o N : Ah ! qu'est~ce que la
,sldecine? Ce n'est pas un art ; c'est use histoirel Je fuista,
lade . Je demande h man voiftn : qn esttce gut vent avez laid dans
la mime maladie ? Il we k dit. Je fads Ie mime ,, eP void tout j
-• Met Chemie had een Medicus pieta to molten . Batenie
was elasfificatie van een' eik pant een gr*sfahelttje, ins,
Asa Prof. a A N D I F o a z vroeg hiJ : Faitej vans beattsv#p
cadavres ? [ Hetgeen hiJ hierop had kunnen antwoosear,z Pas
autant que vous, Sire! hield bt wijsfelUk binvenj Nit,, de
Anatomic was den Oak seer goed, enz .
Zich hierop wendende tot Prof. S P E Y E Ii T V A N D E R
alK, fprak hij zoo wit over Phyfica, Mathefs, Asuoso .
mie, enz . ; tuaar die heb ik pie; duidelijk kunnen verttun .
Alleen herinner !it mg zeer levendig, dat bij vroeg naar bet
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4stronomisch Obfervatoriurn, betwelk hem werd aangewezen,
en berigt, dat bet in een' zeer flechten toefand was ; waarop hij betuigde, dat hij wel twee Profesforen in de Theolo .
gie wilde misfen voor ddn in de Ascronomie . - Hierop Prof.
B R U G M A N S weer her woord opvattende, zeide Z . M . :
Mais, Monfteur, it me femble, que vous etes Profesfeur en
tout ! - B R U G M A N S : 4k, pardon , Sire! f enfeigne feule .
rnent , enz . - Daarna keerde hij zich tot Prof . V A N D E
W u N P E R S S E , en flak hij zoo wat den draak, lachte met
Theologia Naturalis, Metaphyficz, enz .
Eindelijk kreeg nog Prof . s 1 E G E N B B E K mede eene beurt,
en werd diens vercaling van cen paar boeken uit de Ilias
van H o M E R U s ter fprake gebragc ; waarop Z. M . aan Prof.
B R U GM A N S vroeg, of er meer klasfieke Auteuren in bet
Nederduitsch vercaald waren. Zijn Hooggel . noemde daarop
eenigen op, zoo als de T A C I T U s door ab OO F T, de P L UT A R cx u s door s O s s Cab A, enz. ; dock voegde er bij, dat
de Nederlandfche Geleerden meestal gewoon en ook in faac
waren, de Latijnfche en Criekfche Auteuren in bet oor .
fpronkelijke to lezen, offchoon anders hunne teal, boven vele
andere , tot bet overbrengen nit bet Grieksch en Latijn bijzonder
gefchikt was . Over bet geheel fprak die Heer met eene on .
gemeene vlugheid, vaardigheid en hem bijzonder wdl flaande
vrijmoedigheid tot den Keizer, wien hij dan ook volfrekt
geen teal, antwoord of bijgevoegde aanmerking fchuldig bleef.
Na zich aldus, een' geruimen tijd, eeniglijk bijkans met de
Mes/ieurs de l'llcadetnie ce hebben bezig gehonden , keerde
Z . M . zich eensklaps om , en vroeg : Oil font les Pretres
Catholiques ? Wijlen Pastoor 0 C K E , Aartsdeken , zoo ik
meen, van Rijnland, een, zoo als ik reeds fchreef, om zijn
minzaam, vriendelijk en zachtzinnig karakter, algemeen geacht en ook inderdaad achtingwaardig Geestelijke, fond juist
acbter mij, met een' Pastoor van de Franfche R . C . ge.
meente, en Brad , eerbiedig buigende , to voorfchijn ; waarop
bet volgend gefprek, hetwelk mij bijzonder levendig is in
bet geheugen gebleven, eenen aanvang nam :
NAPOLEON : Etes vous Papiste , U ? -- O C K E , ik
meen : Oui, Sire! maar dit antwoord verfond ik niet regr.
Bet fcheen, dat de brave man een weinig onthutst was door
den meer dan forfchen Loon, op welken dit een en ander
werd uitgefproken. N A P 0 L E 0 N : Crovez vous hirafaillibilitd
du Par-,e, he ? (Welk bet antwoord was, lion ik ook niet
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to best vetflaan .) N A P O L E O N : 4h, quest ee que le Pape ? Vest
le Chef de I'Eglife, le premier entre Ies Evegttes ; j E S U s
C H R I S T a elm douze Apdtres, mais it ri'a pas donna de
preeminence d aurun d'eux. Et quant A la riligion catholl .
que , elle est tres bonne , lorsqu'elle nest pas d naturle ;
inais la religion deS G R E G b I It E S et des BON I F A d E S L t
la plus detestable de toutes . La croyez vows, hd ? Hierop trad
de Heer L E n R tI N, Hertog van Plaifance, (met een' zilvdr
gegalonneerden rok) tusfchenbelden, en zelde : Permerrez,
Sire ! ces deux Prttres font les plus honnetes gees du rhonde .
„ Ik heb ze," voegde hij er in fubflantie sevens, , va7
ochtend nog gefproken, en ze zijn in een' regc goeden
„ geest," enz . Hierop werd de toon van den Keizer war
bedaarder, en hij vroeg aan de beide Heeren Pastoors, of
zij ook een' Bisfchop hadden, wie dat was, of zij to Leu,
ven gefludeerd hadden, enz, enz . ; waarop bet een en ander,
zoo door hen , als doot den Heer L E B R u N , geantwoord
werd , doch hetwelk mij ontgaan is .
Dic afgeloopen zijnde , maakte N A P 0 L E o N eenige beweging met zijne voeten, en bet gehoor, waaronder waren dd
Heeren BERTHIER, MMONTESQUIoU, de Heer VAN
H O G E N D O R P, onze toenmalige Prefect, Baron D E S T A s •
SART, trod terug, maakte eene buiging, en verliet de kanter, die al mooi benaauwd begon to worden .
In den gang gekomen zijnde, werden wij door eenige in
bet rood met good gegalonneerde 1-leeren zoo wet .
op-c
fl.uwd, (want heel bedaard en ordelijk ging bet wel niec
toe) denkende dat bet oogmerk was, ook onze hulde bij de
Keizerin of to leggen . Doch ziet , dit was mis ! De trein
hokte, -keerde terug, en werd als 'c ware gedreven in dd
andere zijkamer. Na hier eenige oogenbli'kken geflaan, tit
eenige irisfche lucht to hebben ingeademd, zagen wij de deuten
der andere zijkamer zich openen, en hoordea wij : i'Empereur!
roepen . De Keizer ging daarop terflond, met de Keizerin
order den arm, in de koets, en rende vliegend wear weg,
zoo 'jj hoorden soar den ffaag .
Den ieder flond herop to kijkei :. Doch bet was zoo ;
zij wares vetdwenen . In alles zal Z . M, nogn geen uur bebben flil geweest . Onze Maire met zijne Adjoints was hem,
door een verkeerd berigt, misgegaan, zobdat de keizer reeds
in bet huffs was, toen die Heeren zich hog op flraat b€van ..
den . Bijkans nicmand hecft H . H . M . M . kunnen ties,
)zLrccE*1W . 1 riiv. NO, II .
1.z III
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zoo hard reden 2ij , en zoo digt waren de koetfen . Ik heb
den Keizer ook niet dan gebrekkig kunnen zien . Men had
mij wijsgemaakt, dat men geen' bril mogt op hebben, en
in de zijkamer fond men to gedrongen, om dit to kunnen
berfellen . Daarenboven fond hij of met den rug naar mij
toe, of met bet aangezigt van bet licht at. Zoo veel heb
ik kunnen zien, dat hij vrij gefpierd was en tamelijk gezet ;
een vir quadratus. Hij had eene groene montering aan , met
gouden epaulettes . Voor bet overige niets bijzonders . Onder den arm droeg hij een zeer oud, fmerig hoedje .
Zes dames, rijkelijk opgefchikt, bejuweeld en bepareld,
hebben (gelukkig, zou ik zeggen!) hare opwachting bij de
Keizerin niet kunnen maken . Zij zou anders hebben kun.
nen opmerken, dat er bier in Holland nog rijkdom fchuilde,
en dit was niet noodig . De bevallige frooiftertjes zijn er
cok zoo wat fnoode afgekomen . Twee bebben een horlo .
gecje gekregen. De andere hebben alleen maar de voeten
van de Keizerin gezien.
En ziedaar dan ook bet voornaamfe . Men was, over bet
algemeen , grootelijks miszet, dot Z . IVI . zich Diet eens
vertoond had ; want bet was overal vol , zeer vol . 's Avonds
was de Illuminatie ruim zoo fraai als de drie vorige reizen ;
want toen had men eene lantaarn noodig , om to zien , hvaar
gelliumineerd werd , al dan niet . Op de Heerengracht (waar
ik toen woonde, zoo wat afgelegen , maar in eene goede buurt)
was bet zeer femmig en nederig ," enz.
Tot dusverre den brief. Heb ik mij bier of door in mijiie
opgave vergist, niets zal mij aangenamer zijn, don datzulks,
door een' mijner mede oog . en oorgetuigen, liefst door mid .
del van dit eigen tijdfchrift, aan bet publiek worde onder
bet oog gebragt . Mijn doel is niets antlers geweest, dan
eenvoudig de waarheid to fchrijven, zoo als ik bet uit then
brief, aangevuld door mijn geheugen, mij nu nog levendig
kan herinneren ; gelijk in geregtelijke verkiaringen , voor reden
van wetenfchap gevende , dat ik at bet bovenfaande , in eigen perfoon, gehoord, gezien en bijgewoond heb ; weshalve
ik dan ook geene zwarigheid maak, openlijk mot mijnen
naam voor den dag to komen, en mij to noemen,
Mijn Heer!
Aniferdam ,
27 JUlij 1826 .

UEd . dienstw. Dienaar
JAN VAN GLUNC .
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P. S . Lang heb in beraad geflaan , of ik ook bet Feansch,
in dit verhaal voorkomende, vertalen wilde ; doch beb ik
hiervan afgezien , omdat dan veel van bet aardige en puntige
bier en dear zou verloren gain. Heb ik nu of dan gezon .
digd tegen de regelen der Franfche taal- en fpelkunde, men
denke, dat ik het geluk heb een Noordnederlander, en Been
Franschman, van geboorte ce zijn, en dat bet al beet wet
zal zijn, als een Franschman van geboorte ooze moedertaat
ooic half zoo goed leert fpreken of fchrijven . Voorts heb ik
mij , gelijk natuurlijk was en ook niet to pas kwam , van
alle taatkundige of godgeleerde aanmerkingep ggnsch en at
onthouden . Het was en is bier eeniglijk en alleenom gefchiedkundige waarheid to doen . Aan anderen last ik bet over,
hieruit gevolgen to trekken, of hierover sanmerkingen to
maken , zoo als hij zal vermeenen to behooren .
DE KLUIZENAAR.

( •)

(Verhaal.)

DDoor
iep in 'c woud , voor elk verholea ,
geen menfchenoog befpied
,
Leefde een kluiznaar, vrij van zorgen .
Doch geheel van onrusc niec .

Schoon de frisfche bron hem drenkte,
En bet veld hem voedfel hood ;
Schoon zijn ziel niet kleefde nan 't levee,
En niec beefde voor den dood ;
Schoon bij God als Vader eerde,
En zijn danklied ileeg omhoog ;
Schoon geen driften hem verlaagden,
En hij biddend nederboog ;
Schoon een leefwijs, zoo vol reinheid,
In zijn oog een hemel fcheen,
En hij zoeter kalmte fmaakce,
Dan een ilervling bier benef n ;
(') Deze navolging, van eene Vrouwelijke hand, beeft, in, one 099, son
vela verdienflen , inzonderbeid ook van den kant der Itichting befchouwd, da{
wij vertrouwen, ondanks derzelver uitgebreidheid, met ds oposms in OA#
1F?snge1werk onzen I,ezeren dienst to doen . - Redact .
M m

2

528

DE RLUIZENAAR .

Echter fmeulde in 't hart des grit saards
Lang een wonder vreemd gevoel .
Peinzend kwamen hem voor oogen
's Menfchen dawn en 's Hemels doel .
Menigwerf had hij gelezen,
In zijn jeugd ook vaak gehoord,
Iloe de rust van vele vromen
Sours door de ondeugd wordt verfloord,
Hoe t dus dachc hij , kan een Wader ,
Louter goedheid, rijk in krachc,
Deugd door boosheid zien vertrappen ,
Bukken voor des afgronds magi?
En, gelijk zich alles fpiegelc
In een' heldren, flillen vliet,
Waar men ieder voorwerp rustig
In zijn diepte wederziec ;
Maar een fleen, daarin geworpen,
't Kalm tooneel verdwijnen doet
Zoo verdreef dic twijflend peinzen
Ook de rust van zijn gemoed .
Vol van reine zucht tot waarheid,
Wordt zijn kluis hem to eng ; de nacht
Noodigt hem op nieuw ter ruste,
Maar words rustloos doorgebragc .
Doch, zoodra de morgenfcheemring
Voor bet aardrijk zigtbaar wordt,
Is zijn vast befluit genomen,
En zijn reiskleed aangegord .
En, den pelgrimsflaf in handen
En de zolen vastgefchoeid ,
Treltt hij nit zijn fchaamle woning,
Die hem jaren hield geboeid .
Thans de wereld in to treden ,
Peinzend alles ga to flaan ,
Is des kluiznaars dtiurst verlangen,
Is zijn e nig doel vooraaan .
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Lang reeds was hij voortgetreden
Door bet hoog en fpoorloos gras,

Waar geen tred van menfchenvoeten
Voor den wandlaar blijkbaar was ;

Hoog reeds was de zon geflegen,
Toen een jangling voorwaarts treedt

Uit een' kruisweg, en den grijsaard-,
Nadrend, goeden morgen beer .
Edel was geheel zijn bonding,

Schoon zija lokken, rein zijn kleed ;
Heil, mijn zooni en : Heil, mijn vader!
Was de groet, then ieder deed .
Vragen wisflen nu elkander ;
De een treedt naast den ander' voort ;
Beider caal fpreekt tot bet harte,
Vol gewigt fchijnt beider woord.

Veel verfchillen zU in jaren,

Doch de vriendfchap maakt hen ddn ;
Zoo hecht zich bet ranke klimop
Om de flevige eiken been .

Onder 't rustloos voorwaarts wandlen
is reeds de avondfcheemring d<ar ;
Heel de fchepping neigt ter ruste,
Rust verJangt bet wandlend poor .
Scacig rljst nit hoog geboomte,
Voor hun oog, bij 't licht der moan,
Een gebouw, zoo ruim als prachtig,
Voor welits poort zij hopend flaan .

De eigenaar was gul en gastvrij ,
Rijk en prachtig zijn outhaal,

En de moede wandlaars zaten
Dra aan 't keurigst avondmaal .
'c Slaapvertrek was even kostbaar ;
'c Donfen leger lag gereed,
Waar men , diep in weggezo iken,
Al zijn wc1 en wee vergeec .
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't 7,onlicht rijst wedr uit de kimmen,
En wenkt ieder tot zijn' pligt,
Biedt aan bosch . en veldbewoner
Overal bet fchoonst gezigt .
Nu ontwaken ook de gasten,
En ziju dra wedr in de zeal,
Wear, in eenen gouden beker,
's Gastheers guiheid blinkt en praal.
Eindlijk komt bet uur van fcheiden,
En bun groet sAmt dankbaarheid ;
Doch de gastheer was onkundig
Van 't bedrog, hem toebereid .
Bij bet heengaan Hoop de jongling
Near den gouden beker been,
Roofde then , en vond weldra zich
Met den pelgrim wear alleen ;
Toonde hem den kostbren diefflal ,
En de grijsaard , gansch ontzet ,
Als had hem een hang genaderd,
Voelde zich geheel verplec,
Vol verlangen om to fcheiden ,
Spreekc hij nu op andren coon,
Rust hij peinzend , gnat hij bevend
Ondank fchijnt hem 's werelds loon.
Zwijgend ziet hij near den bemel ;
Doch ook dear fchijnt fomberheid,
Door opeengepakte wolken ,
Over 'c ganfche ruim verfpreid .
Ook bet vee fchoolt angitig zamen,
En een nadrend dof gebrom
Schijnt de voorbod thans to wezen,
Die verwoesting dreigt alom .

ten

is nu weer beider poging,
Om bet wodn des ftorms to ontvlidn,
Dear zij op den gindfchen heuvel
Eene veilg.e fcbuilplaats zien .
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't Slot, dat zij thans hljgend nadren ,
Schijnt rondom een wildernis ;
Alles tuigt, dat hier de woonplaats
Van een vrekkig' eignaar is .
Torens, floten, grendels, muren,
A1a voor de eeuwigheid gebouwd,
Worden , bij bet vruchtloos kloppen,
Met opmerkzaam oog befchouwd .
Bijkans moedloos door het wachten
En door It wooden van d'orkma,
Scheen hier geen der huisganooten
Menfchenliefde to verftaan .
Eindlljk kraken roeste hangen ;
Half geopend words de poort,
En de nauw gehoorde groete
Brengt de ~meester brommend voort.
't Druipend pear treedt haastig binnen ;
Doch ook bier is Riles fehraal ;
Geen verkwikking voor bun leden ;
Naauw gegund is bun 't onthaal .
't Grove brood , de zure dranken ,
't Doffe vonkjen son den board
Bood men ; ja, doch toonde tevens,
Dat men 't liever had gefpaard .
Dra bedaarden wind en regen,
En de storm had uitgewoed .
Dtridlijk waren nu de wenken
Tot den ras>i;hen affcheidsgroet .
Raime ftof had bier de pelgrim
Tot befpiegliug wedr vergadrd .
Waartoe, vroeg lij, zoo veel fchatten
Hier zoo nutteloos bewaard I
Moor boe vreemd en onverklaarbaar
Schenen hem des jonglings dai n ,
Door hij thans den gastheer nadert,
Biedend hem den beker son t
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De geroofde gouden beker,
Eenmaal gulheids pronkfieraad .
Prijkt thans op den disch des rfjken,
Die gastvrijheid fchuwt en haat f
Hoe febeen alles thans to flrijden
Met regtvaardigheid en pligt !
Dear was 's jonglings daad een misdrijf,
Hier is 't dwaas, wat hij verrigt .
Nu wedr zweefden ligte wolken
Door bet ganfche luchtruim been,
Glinftrend prijkten veld en bloemen,
In bet zonlicht, voor bun tredn.
Man de ftorm van bangen twijfel
Woedt nog in des pelgrirns hart ;
In zijne oogen blinken tranen,
In zijn ziel knaagt flille fmarr .
Eindlijk fpreidt de nacht zijn vlerken
Over 't zwijgend aardrijk nedr,
En bet oog des moeden wandlaars
ZQekt en vindt een rustplaats wedr.
Rein, eenvoudig, fmaakvol sevens,
Zonder pracht of praalvertoon ,
$cheen de woning, die zij nadren,
En de kans op rust bun fchoon .
Derwaarts voeren matte fchreden
Hen, vol hoop op goed onthaal ;
Minzaam words bun vraag beantwoord
Door des meesters heufche taal .
Gaarne, fpreekt ht, deel ik mede,
Wat de goede Hemel biedr .
GU zijt mij van Hem gezouden ;
'k Weiger dus uw bede niet .
Anti den gullen disch gezeten,
PIir,kt zijn deugd in ieder woord,
Die b j al de huisgenooten
Zamei finclt in 't fchoo.nst akkoord,
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Plegtig bij elkaar verzameld
Op bet ftatig klokgeluid,
Worth bier dank en bede tevens
Tot den Opperheer genit.
Weder is de nacht verdwenen ;
'c Uur van fcheiden breekc wear aan s
Mar ziet eensklaps onze pelgrim
Zijn' Bezel voor 'c wiegje ituan ;
Voor bet wiegje, dat des gastheers
Een'gen, lieven zoon omvat
God I hij worgt bet kind, zoo even
Nag des vaders grootfte fchat 1
Hier lag 't wreed misvormde lijkje ;
DAdr ftond hij, die 't onregc zag,
Roerloos , of de poel der belle
Gapend voor zijne oogen lag !
Zulk een loon , voor zoo veel goedheid I
Roept ziljn hart vol weemoed uit ;
0 1 waarom heeft niet Gods almagt
Zulk eene euveldaad geftuit?
Spoedig tracht bLj 't oord to ontvlugten.
Foltrende angst wedrhoudt zijn tredn ;
Want de jongling volgt hem haastig,
Lungs bet fmalle voetpad been .
Kronklend over beek en itroomen
Was de weg, die voor ben lag ;
Daarom was 't, dot 's gastheers goedheid
Hen van eenen gids voorzag .
Deze dient bun tot geleider
Over eenen breeden vloed ,
Waar een bosch van eikenftammen
Tot een brug verftrekken moet.
Hier fcheen wedr de jongling peinzend
Op een nieuwe onmenschlijkheid ,
En den onbedachten leidsman
Was een rasfche dood bereid .
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Ach ! hij nadert, grijpt en port hem
In den diepen waterplas ,
Waar, in weinige oogenblikken,
Hij een prooi der golven was .
's Grijsaards toorn, ten top geftegen,
Kent in 't einde perk noch pawl ;
Woede fonkelt hem nit de oogen ;
Gramfchap rooft hem item en coal .
Booswichc I gilt hij ; maar
de vreemdling
Schijnt niet longer mensch to zijn ;
Engelachtig zijn zijn trekken,
En zijn kleed als fneeuw zoo rdin ;
't Golft hem om de fchoone leden ;
Stralen zweven om 't gelaat ,
Dat, omgord met ferafsvleuglen,
Op den pelgrim de oogen float.
Schoon zijn coorn hem had vermeesterd,
Houdt verbazing hem geboeid ;
Door zijn eerbied en verrukking
Steeds met iedren polsflag groeir .
Na een long en plegtig zwijgen ,
Klinkt op eons bet fchoonst geluid ,
En bet heerlijk wezen laat zich
Dus op hemeltoonen uit .
Heel uw leven , zoo vol reinheid ,
Uw gebeen, uw ftille deugd,
Opgeftegen tot den Hemel ,
Wekten ddar der Englen vreugd .
't Wolkje, dat uw rust benevelt,
Bleef ook ddar niet ongezien .
Om de kalmte u wedr to fcbenken,
Kwam ik hemeltroost u bidn .
Kniel niet, zegt hij ; 'k ben flechts bode,
'sHemels dienaar, zoo als gij :
Wijsheids doel u op to klaren,
Dit vergunde God aan mij .
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Hij, de Heer van al 'c gefchaapne,
[s ook alter wetten Heer :
Al de wereldwentelingen
Loopen zamen tot Zijne eer .
Door onkenbre middeiwegen
Words Gods aaadsbefluit bewerkt .
Vrij is wet des mtnfehen willen,
Maar zijn laden zijn beperkt .
Alles moest de ziel u fclrokken ,
Wit uw kortziend oog than sag ;
Daar de fchijn van zoo veet onregt
Telkens in mJn haudien lag .
Hoor ! en voel , hoe hoogst regtvaardtg
't Oordeel Gods voor allen zij !
Slechts de hoop ap blijder toekomat
Geeft aan 'c leven zijn waardij.
Raadfels, bier let op to losfen,
Komen vaak voor 'a menfcben gees ;.
Met vertrouwen ttil to zwijgen,
Dit vereert den Sehepper 'c meest .
Hoor I de trotschaard , die in weelde
Prachc en glans zijn leven fleet ;
Die zijn gasten mild onthaalde,
Maar 't alleen nit praalzucht deed ;
Hij verloor met zijnen beker
Ook zijne overdadigheid ;
Gascvrij is hij nog den vreemdling,
Maar met wijs en vroom beieid .
's Gier'gaards deur bleef fteedt gefloten ;
Nook werd d' armen hulp betoond :
Door 't gefchenk moest ik hem leeree,
Dat het weldoen words beloond .
Met gevoel van zelfbefchaming
Ziet hij than den beker san ;
Dankbaarheid wekt medelijden ;
Nu ;tig word; nu zijn beflain .
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En, gelijk, door 't vuur gelouterd ,
De errs gebroken en verzacht,
En, van fmet en vlek gezuiverd,
Reiner wordt hervoorgebragt ;
Dus ook hij , then God zag treden
In bet effen deugdenfpoor ;
Maar bet afgebeden kleinood
Ging nu al zijn pligten vbdr .
Daarvoor fparend, daarvoor zwoegend,
Werd zijn hart van God verwend,
En hij moest met driften kampen,
Die hij nimmer had gekend .
Hoe veel ramp had zijn vertroetling
Aan bun belden nog gebaard!
's Hemels wijsheid reds den vader,
Want Hij neemt den zoon van de card' .
Gij alleen zaagt, hoe hij fneefde ;
Mij was deze taak beflemd ;
Voor elk' ander' fcheen door fluipen
't Wichtje in d' arm des doods geklemd .
Nu erkent, in rouw gezonken,
De arme vader zijne fchuld ;
En Gods hand fchijnt hem regtvaardig,
Schoon de fmart zijn ziel vervult .
Maar, wanneer de valfche diensar
Weder huiswaarts was gekeerd ,
Hoe was dan de ramp zijns meesters
Door ziju boosheid nog vermedrd !
Deze nacht was door den fnoodaard
Tot den roof zijns gouds beflemd ;
En hoe ware een bron van welda5n
Voor behoefte dan geflremd !
Te uwer leering fchonk de Hemel
U, door mij , dit hooger licht.
Dat, onwrikbaar, uw vertrouwen
Voortean zij op God gerigt ! --

537

DE KLUIZENAAR .

Nu ontrukten zilvren vleuglen
Hem aan 's grijsaards farend oog,
En de Seraf fteeg al hooger
Naar des hemels farrenboog .
Zoo faarde eens Elia's dienaar,
Vol verbazing, 't wonder aan ,
Toen zijnn heer met vuurgen wager
Voer langs onbereden baan.
Prachtig fchouwfpel was verdwenen.
Vol ontroering fond bij char,
En verlangend , dat hij mede
Hemelwaarts gefegen waar' .
't

Met eeu' beilgen , fillen eerbied
Buigt de pelgrim thans de knits,
Om her offer zijner ziele
Zijnen Schepper aan to bien.
Heer ! zegt hij . Uw wil gefchiede
In den Hemel en op aard' 1
Mensch en Engel moeten juichen,
Dat Gij alter Vader waart.
Nu zoekt hij op nieaw de woonpisats,
Die hem God verlaten deed .
Want btj 't overfchot zijns levens
In de kalmfe godsvrucbt fleet .
Naar het Engelsch .

JONGSTE BERIGtEN,

VAN

DEN BEEF. W. ELLIS,

RASENDL DIF

ZUIDZEE - EILANDEIrS .

De navolgende berigten zijn van den Misfionaris w.

E L-

, die ache jaren onder deze eilanders woonde, en, zeer
onlangs , to Londen , zijne reisbefchrijving heeft uitgegeven .
De bevolking, vermeldt hij, is op de Sandwichs-eilanden
veel verminderd . Toen deze vbbr 5o jaren ontdekt werden,
begrootte men dezelve op 400,000 bewoners . E L L I I meent,
dat derzelver getal er tegenwoordig, op zijn best, ISo,ooo
kin bedrageu . De eorzaiten zijn to viuden in de oorlogea
L Is
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van T A ME H A M E H A, die deze geheele eilandgroep san
zijne heerfchappij heeft onderworpen ; in befinectelijke zick .
ten , tweemaal door Europefche fchepen aldaar aangebragt ;
in bet gebruik van ferke dranken , en in den kindermoord .
VcOr de komst der Europeers kenden de bewoners alleen
den avawortel (piper methysticuni F 0 R S T E R I) , als bedwel .
menden drank . Dit gewas gedijt langzaam, was enkel bij de
Opperhoofden, en ook bij dezen fpaarzaam , in gebruik . Men
zecte de plant to weeken , en dit aftrekfel had weinig kracht .
Thans wordt dezelve gedistilleerd, en men heeft ook andere
plancen leeren discilleren ; overal vindt men bewaarplaatfen
van Europefche geestrijke dranken, en eene algemeene over .
belling tot dronkenfchap is daarvan bet gevolg .
De kindermoord neemt in gelijke mace af, als bet Chrisce,idom toeneemt. Maar bet is fchicr ongeloofelijk, toe hoe
verre de menfchelijke natuur in de onnatuurlijkfle barbaarsch •
held kan ontaarden . E L L I S geeft daaromtrent eene menigce
nirigten, tot dusverre Diet in de bijzonderbeden bekend . De
voornaamfle Opperhoofden uitgezonderd , was de kindermoord
bij alle ilanden , op alle de eilandgroepen , lets gewoons . De
meeste ouders in de geringere klasfen teelden kinderen in
menigce, maar lieten, op zijn meest, twee of drie, ja veelal flechts $dn hec levee . Alle de overigen werden of terflond, of in bet eerfle jaar na de geboorte omgebragt . Deels
worgde, deels begroef men dezelve levend . De bewoners
der Gezelfchaps - eilanden badden evenwel nog zoo veel ge_
voel behouden, dat zij bet kind fpaarden, dat Diet terflond
op den eerilen dag zijns levens was om hals gebragt . Had.
den de bloedverwancen, de ouders zelve Diet cerflond,
in bet oogenblik der geboorte, met elkander befloten,
bet onfchuldige wezen ce flagcen, zoo beheld het meestal bet leven . Daarentegen telde, op de Sandwichs - eilan.
den, een kind reeds dagen, weken, maanden, een jaar
zelfs , en nog altijd king deszelfs leven van de luimen der
moeder of de gramfchap des vaders af . E L L I s vermeldt
een tooneel, van betwelk een zijner inedegenooten, de zendeling YOU N G , ooggetuige was . De eilanders , bij welke
bij woonde, hadden fiechts d6n kind, een' welgemaakten
jongen . Op zekeren dag kregen zij twist om bet kind . De
vrouw wilde Diet toegeven . Daar neemt de onnatuurlijke vader zijn kind , legt hec over ziine rnie, breekt bet de ruggegraat, en werpt bet flervend der moeder toe! De zendeling,
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in woede ontftoken , grijpt den man, voert hem near den Koning T A M E H A M E H A, en dringt blj dezen aan op firaf ;
maar, zoodra deze vernam , dat de vader zijn eigen en niec
eens anders kind had gedood , ontfloeg bij hem terftond .
Twee derden van alle de ter wereld komende kinderen wer .
den vermoord . Misfchien was bet getal derzuiken nog groo .
ter, naardien anderen beweren, dat van de vier kinderen
flechts ddn in leven bleef. Most, zoo men bet op de heeft
neemt, welk een gruwel van barbaarscbheid vertoont zich
dan reeds sin onze oogen, wanneer men zich die reeks van
jaren voorftalt, dat dezelve plants greep, of veelligt nog
plants grijpt l Immers de zendelingen zullen ons wel niet
willen diets waken, dat zij op alle deze eilanden reeds,
door bet Christendom , de aloude, iagewortelde gebxuiken
hebben uitgeroeid? Door intusfchen alles op de wereld zijne
oorzaak heeft , mag men billijk vragen , welke oorzaak or
voor doze, in de $ebeele oude en nieuwe gefcbiedenis, op
die wijze onbekende, gewoonte mag beftaan . De bewonets
der Marquefas - eilanden verontfchuldigden zicb bij z j. i. .i a
en zijne medgezellen met gebrek aan levensm iddP len , om
welk ce voorkomen dikwijls de kinderen geflsgt worden . O,p
de Cezelfchops eilanden dragen daartoe hot Ireoi .genoo;fchap en de familietrots bet hunne bij . Gene is , gelijk m em
weet, eene vexbindtenis cusfchen beide geflachxen, welke de
grootfte baccbusfeesten vieren. De fchoonbeid der vrouwen,
tot zulk een verbond behoorende , mag Diet door hot zagen
lijden , en alzoo words ieder kind , dat bier geteeld, wards,
gedood. De familietrots, nog gruwzamer don de Euxopefc4e
Adelcrots, duldt niec, getuigen van de gemeenfehap met een
meisje van lageren ftand in wezen to lacen . Ook aan de haaijen worden de kinderen ten offer gebragt, wanneer doze gni .
zige gedrogten aan de kust verfcbijnen, wear men gewoQn
is, dezelve voor Godbeden to bouden . Immers dit werd. den
Heere rt L L I I verhaald . Maar wel bet allermeest hebbeu de
arme kinderen dit lot to ducbten, voor zoo verre zekere
traagheid, afkeer van alien arbeid , wedrzia in bet oppasfen
en verzorgen van een ziekelijk kind, vrees voor de bezwa .
ten, welke betzelve, bij bet verhuizen van bet eene near
bet andere dorp , veroorzaakt , hoofdtrekken zijn in bet ka .
rakcer dezer zelfzoekende en naar genoc ftrevende eilanders .
Aileen omdat een fchreeuwend kind bet ongeduld der barbaarfche moeder gaande maakte , werd in de but , die zij be,
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woonde , een gat gegraven , en bet arme fchepfel daarin ver .
flikt . Vader en moeder tra .pten, met de ijsfelijkfte ongevoeligheid, den grond vast ineen, die hunnen vermoorden
zuigeling dekte, en konden de hut blijven bewonen, die
hunne wandand verborg ! Wat is bet geweten , mag men vragen, wanneer zulke gruwelen bet niet doen opwaken ; wan_
neer bet hart v66r derzelver aanvang Wet klopt, en na bet
volbrengen zwiigc ?

WONDERWERK BIJ HET ONTSTAAN DER JEZtTITEN, TENJARE

(S

U R I
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filet £cbijnt, dat God zelf, door een wonderwerk, tijdens
bet ontftaan der Societeit , geflaafd door de Gefchiedfchrij .
vers, heeft willen kenbaar maken , wat men van dit Genootfchap to wachten hebbe . Zij verhalen, dat, Weinige ma,n-den na de vestiging dezer nieuwe Orde , zich eensklaps , in
verfcheidene gewesten van Europa, eene verbazende menigte
van buitengewone fprinkhanen verhief . Eersc waren zij klein
en zonder vlengelen ; maar van lieverlede kregen zij er vier,
en verkregen zij de grootte en lengte van een' vinger . Zij
waren zoo ontzertend in getale, dat zij fomwijlen wolken
vormden ter lengte van eene mijl ; en deze wOlken waren
zoo dik, dat bet lichd der zon er door verduisterd werd .
Deze infekten rigtten alomme eene groote verwoesting aan,
verflindende alles, wat op aarde groeide, cot aan den wortel .
Zij voogen boven de boomen, de huizen en de boogfte ge .
bouwen, van waar zij zich met kracht nederftortcen op bet
koorn en op alles, wat de grond voortbrengt tot onderhoud
der menfchen . In 't kort . federt de plaag der fprinkhanenr,
door welke God P JI A R A o en de Egyptenaars flrafte, had
men geene zoo groote ondervonden . Zij verteerden alzoo,
fonder dat men danrin konde voorzien, den geheelen oogst. ;
en her was niet dan bij het einde van den herfst , dat zij
flierven, achterlatende eene verbazende hoeveelheid kleine
zwarte eijeren, wellte in bet volgende jaar een oneindig getat
wormen voortbragcen, die den zwijnen tot voeder verftrekten .
Bijdezbonrhidvegwjcnader,z n
gen in een Fransch dngblad vermeld
Het graf van den 11 . 1 c a : r , onlangs to L o ;, ontdekt,
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lheeft een Mirakel verrigr, ten behoeve van eene vrouw,
Suds lang aan bet ziekbed als gekluisterd, ten gevolge eener

kraam . Mejufvrouw A G U E T A N T wandelt thans weAr even
vlug daarbeen , als zekere leeuwerikken konden vliegen , door

den H. J U L I E N van bet fpit verlost, waaraan zij gebraden
werden . De miraculeuze gebeurtenisfen, welke zich federt
weinige jaren zoo zeer vermenigvuldigen, zullen waarfcbjjn-

lijk door bet Ongeloof wei niet meet betwijfeld worden . De
opwekking der kinderen van a G N A T I U a levers, in alien go .
valte, ten ontzettend bewijs ten voordeele der Mirakelen .

DEICHRIJVING EN AFBEELDING VAN HET ITOOMGEWEER,

D

DOOR DEN HEER PERKINS UITGEVONDEN .

e Hear PERK I N s heeft zijne, reeds aanvankelijk met
zulk een gelukkig gevoig aangewende , pogingen tot volmaking en uitgebreidere toepasfing van den Room op de fchitte .
readite wUze bekroond gezien door eene allerbelangrijkfte
uitvinding.
Daar het publiek zeer veel belang heeft gefteld in de

proefnemiugen met bet ftoomgeweer of itoomroer, hebben wij
geene moeite gefpaard , om nopens de bewerktuiging van
dic wapen de meestmogelijke berigten in to winnen . Wij
waken derhalve geene zwarigheid, den lezer to verzekeren,
dot hij zich veilig kan verlaten op de naauwkeurigheid van
al hecgeen wij hem aangaande de inrigting en bet zamenttet

van dit werktuig der vernieling en des doods zullen mede .
deelen.
De Heer PERK INS beefs, gedurende een' geruimen tijd,
zich bezig gehouden met de vervaardiging vats dat geducbte
wapen, 't welk, indien bet eenmaal in gebrulk geraakt, de
hedendaagfche krijgskunst gebeel van gedaante woes doen
veranderen, en een' grooten invloed zou kunnen hebben op

bet lot der volken. De proefnemingen , die met betzelve
reeds gefchied zijn , hebben plaats gehad in de tegenwoordigheid van den Hertog v A N WELLINGTON, van den

Generalen Staf, van de Officieren der Genie en Artillerij,
in tin woord, van alien, die in ftaat zijn, om er met ken .
As van zaken over to oordeelen . Na eenige voorberei.
dende proeven, loste de Heer P E a K I N S , met korce cus .
fchenpoozingen, eonige fchoten, dezelve rigtende tegen eenev
MENG&LW . 1826 . No .
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ijzeren plant, die zich op omtrent i5o voet afflands he,
vond, daar de plants, waar de proefnemingen gefchiedden,
geen' grooteren affland toeliet . Toen hij den doom bij de
laagfle drukking gebruikte, werden de kogels geheel plat,
en berstten, bij eene hoogere of zwaardere drukking, in
duizend flukken . Men plaacfle vervolgens , op denzelfden
affland van her geweer, twaaif greenenhouten planken van
een' duim dikte , die in fponningen floten , en een' duim afflands van elkander verwijderd waren ; de kogel drong door
elf planken been . Men fehooc ook tegen een blok bouts,
op hetwelk men eerst met gewone fnaphaankogels gefchoten had, en men beyond, dot alsdan de kracht van den
floom gelijk fond met die van bet beste buskruid, Men
maakce dezelfde opmerking bij her fchieten op eene ijzeren
plant, ter dikte van een' kwartduim . De krachc van den
kogel was flechts omtrenc goo pond op elken vierkanien
duim ; terwijl men dezelve, zonder gevanr, driemaal had
kunnen vermeerderen . Tot dusverre wedijverde de floom
zonder nadeel met her buskruid, en zulks met honderdmaal
minder koscen . Bij voorbeeld, er zouden 250 musketfcho .
ten noodig zijn, om hetzelfde getal kogels of to fchieten,
die her floomgeweer kan losfen , dot is, ten minfle n5o in
eene minuuc, of 15,ooo binnen bet uur ; hetgeen 15,000
fchoten met kruid in her befleit van een uur zoude vereifchen De floom brengc deze uitwerking to weeg met vijf
pludden kolen . Ilec verfchil in prijs tnsfchen i5,ooo fcho .
ten kruid en vijf mudden kolen is ligtelijk to berekenen .
Ik moet thans doen opmerken , hoe zeer dit ontzetcend
werktuig van vernieling alles overtrefc , war men van ge .
wone fchietgeweren kan verwachten . De kogels, die men
wil affchieten, worden geworpen in een' koker of crechter, waaruit zij op de geweerkamer vallen met dezelfde
fnelheid, waarmede men eene kleine handkruk kan om .
draaijen . Vervolgena ontfchroefc men die kruk met de
klep, en de loop heeft met den floom gemeenfchap door
een foortgelijk werktuig, door middel van een rad, waarin
de loop is vastgefchroefd . Eene buis, die een' enkelen
firsal vormt, is in de fpil van dic rad gefchroefd . (Er
ziju vele dergelijke flralen, zoodanig ingerigc, dat zij
flechts aan den rad fchijnen to hechten, derwijze, dat,
bij de omwenceling von bet rad, ieder dezer flralen, beurt
om beurt, loodlijnig op her geweer gerigt is .)
ledere
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heeft, waterpas met den loop, eene klep, waarop
tweeenvijftig kogels lagen, en eene fchroef, die de opening
of bet boveneinde der buffs fluir . Toen deze buis loodlijnig
werd , vielen de kogels, bij bet openen der klep, van zelve
in den loop, en werden , star voor ddn ., afgefcboten met
naauwelijki therkbare tuafchenpoozingen, dewiji men flechts
doe minuut noodig had, om er moo door been to drijven d
Bet geluid van then fehoot was gelijk aan dat van den don .
der, en vermeerderde nog den indruk, welken die Verwonderlijke toeftel bij de aanfchouwers verwekte .
,h'adat men twee dergelijke fchaten gedaan had tegen de
fjzeren plaat, waarop de kogels wijd en zijd in ftukken
berstcen, plaatfte men, waterpas, tegen een' tigdheltteenen
muur, eene greenenhouten plank van omtrent twee voet
breedce, en rigtte daartegen den loop van bet geweer, terwijl men, to gelijker tijd, tan heczetve eene ligte zijdelingfche bewe'ging gaf. De kogels vlogen door de plank
been, van bet eene einde tot bet andere, met de grootfte
regeltnatigheid en zeer kleine tuafchenruimten . De loop van
bet geweer Ira% in atle rigtingen geplastat worden, gelijk de
pup ether bttted?puic. Dua zou zulk een geweer van bet
gewone kaliber, binnen tent of twee fekondea, eene com'
pagnie infanterij, die men aan hetzelve, in Unit, zoude re .
genitellen, ter nedr fehieten, en bijna driemaal meer kogels
losfen, (Ian negentig menfcben zouden kunnen doen met
vograf geladene gewone geweren . Het zoude, gelijk men
ligtelijk kan nagaan, onmogelijk zijn, voor zulk een' volkAan de geweren op nieuw to laden : war zoude bet den zijn s
indien vijfcig ftoomgeweren to gelijker tijd werkten? De
outzeuende kracht, met welke de kogels worden uitgedre •
ven, vast din vooral in bet oog , wanneer men dezelve affchiet tegen een' tigchelf'eenen muur van achttien duirn dikte .
Eene enkele losbranding maakte in denzelven een get van
een' voet middellijns en negen duim diepte : en dic gefchiedde flechcs met looden kogels ; de ijzeren kogels zouden
door den muur zijn heengedrongen .
De Engelfche Regering heft de aandacht ge'Vestigd op die
geduchte werking van den Room, en hare belangfelling in
dezen zal voorzeker niet zonder gevolgen zijn . Tien Room .
kanonnen zouden op een flagveld de kracht uitoefenen van
tweehonderd, op de gewone wijze ingerigt ; een fchip van
zes ftukken zou, alleen, gemakkelijk befand zijn tegeo tea
N u 2
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van vierenzevencig ; er_, bija!dien van de vijfhonderd kogela,
welke een dier gewereu elke minuut zoude affchieten , flecbts
den op de twintig raakte, zoude men, met tien ftukken ge .
fchut, honderdvijftigduizend menfchen elken dag kunnen
doodfchiieten ! ! !
Maar bet vermogen van een' bijzonder perfoon is niet toereikend, om de proefnemingen in bet groot to doen . De
Ileer PER K INS zou volmagt moeten verkrijgen , om zulks
ten koste van de Regering to ondernemen , en sevens in ftaat
gefteld moeten worden, om zijne uitvinding to volmaken ;
want bet is buiten alien twijfel, dat bet gebruik van den
ftloom , hoe verwonderenswaardig het nu reeds zij , nog in
zijne kindschheid is .
Ais eene bijzondere egenfchap van het ftoomgeweer verdient nog opgemerkc to worden, dat bet boven andere wapens bet voordeel heeft, om de verdediging gemakkelijker to
nlaken , dan den aanval . Bij voorbeeld , eene vesting zal on .
winbaar gemaakt worden . Zelfs vooronderfleld, dat bet mogelijk ware, er eene bres in to maken, to midden van bet
vuur van dusdanig gefchut, zoude bet onmogelijk zijn, dezelve to beklimmen . De veranderingen , die deze ontdekking
kan to weeg brengen, gaan ongetwijfeld verre boven de be.
rekening van ons kortzigtig verftand .
BESCHRiJVING DER TEGENOVERSTAANDE APSEELDING.

Fig . r . A . Geweerkamer, waardoor de loop geladen wordy.
B . Draaikruk, waarmede men bet werktuig befuurt, 't
welk met de geweerkamer gemeenfchap heeft, en de kogels
uit de kokers C . C in den loop voortftuwt .
C. C . Kokers, welke de kogels bevatten, en waaruit zij eerl
voor een in de geweerkamer vallen, wanneer men de draai .
kruk B beweegt .
D . Loop, die omtrent zes voec lengte heeft .
E . Drukfchroef, waardoor de kruk wordt gefpannen .
F . Mik, waarmede men bet geweer kan opheffen en does
dalen , en waardoor men aan den loop fchier alle rigtingen
kan geven, die men wil .
G . Klep, waardoor de Room van den ketel words aangebrngt, en waarin de buffs geplaatst is , die met den loop gemeenfchap heeft.
H . H . Een uitftekend middel , waarvan de Heer P E R K I N
zich bediend heefc, om de buizen derwljze met elkander to

-,
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vereenigen, dat zij de drukking weder(laan . Men ziet de vereeniging van de buis , die van den kecel uirgaac , met die van
de geweerkamer .
Fig . e . De kogel, alvorens hij in den loop gedaan words .
Fig. 3 . Gedaante van den kogel naar de zijde van bet geweer, wanneer hij afgefchoten is tegen eene ijzeren plaat,
die op honderd voec afaands van bet geweer verwijderd is,
en plat is geworden door de kracht van den fchoot .
Fig . 4. Gedaante van den kogel aan de zijde, waar hij de
ijzeren plaat getroffen heeft .

VERSLAG VAN ZEN MIEKENGEVECHT .

(Uit bet

Bulletin des Sciences naturelles .)

.Uaar flonden (dus verhaalt de Beer H A N H A It T , 219 ooggetuige) twee legers , zamengefteld uit foldaten, van wederzijden in eenparige uniform gekleed , en , naar bet fcheen
in de krijgskunst wel ervaren . Bet eerfle dezer beide legers
trok voorwaarts in eene zeer uitgebreide linie, geflankeerd
door verfcheidene korpfen in bataljon carre, om deszelfs marsch
ee beveiligen . Het tweede, nog fterker dan bet andere, trok
tegen den vijand op, eene foorc van referve op zInen regtervleugel achterlatende , terwijl de linkervleugel onderfleund
werd door een korps , tweemaal flerker dan bet andere . Allo
deze troepen avanceerden in de grootfle orde, en zonder im.
mer de gelederen to breken . De refervekorpfen namen gees
deel aan bet gevecht : terwijl de regtervleugel post vatte,
poogde de linker den viJand to overvleugelen . De beide le .
gers vielen elkander met hevigheid aan, en ftreden langen
tijd , zonder dat de dubbele linie van bataije gebroken werd .
Eindelijk ontflond er wanorde op verfcheidene punten, en
men (treed met elkander in afzonderlijke partijen ; tot dat,
na een zeer moorddadig gevecht, gedurende bijkans vier uren ,
een der twee legerkorpfen genoodzaakt werd den afcogt ce
flaan, terwijl, bIj wijze van ilormloopen,de vijand zich van
zijn kamp meester maakte . Van wederzljden waren er zeer
vele gevangenen en dooden . -- Deze groote veldflag had
pleats tusfchen twee nescen roode en zwarte Mieren . BI .
zonder opmerkelijk was bet, to zien, hoe deze infekten wederzijds gevangenen maakteu, en hoe zij hunne gewonde kleur .
genooten naar derzelver eigen nest vervoerden . Hunne ge-
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hechtheid san laatstgenoemden ging zoo verre, dat de rosk
Mieren, dezelve in hunne nederlaag met zich voerende,zich
liecen dooden door de zwarte, zonder zich to verweren,
liever dam den dierbaren last, then zij torschten, los to laten .

B

PAUSELUIIE ONFEILGAARHEID.

ENEDIC?US DE XIV had den Abt GALIANi gelaat,
nopeus de gefteldheid der lava en de vorming van den Vefuvius, ter plaatfe zelve navorfchingen in her werk to f}ellen .
G A L I A NI bezac geen vermogen, maar voldeed, zoo veel in
hem was, aan dit bevel, en zond den Paus eene grooce kist
met delfitoffen, op welke men, bij bet openen, dit briefje
vond : „ Beveel , dat deze fteenen brood worden !" De Pans
lachte . Onmiddellijk fchreef hij hem : „ Hec verblljdt mlj ,
dat gij mijne Onfeilbaatheid niet in twijfel bebt getrokken .
Mij, als Opperhoofd der Kerke, komt bet toe, deze plaacs
naar behooren toe to lichcen, en dic doe ik mica dezen ." Bij
dit antwoord was, ala verklariug, eene aanwijzing gevoegd
van eene aanzienlijke jaarwedde .

NAPOLEON I S OORDEEL OVER WELLINGTON EN OVER IRONING
FERDINAND.

lc.apltein M A I T L A ND , die bet bevel voerde over de Bel.
lerophon, vermeldt her volgende : ,, Nooit heb ik BON AP A R T E hooren fpreken over den veldtlag van Waterloo,
noch hem eenige oordeelvelling hooren uitbrengen over den
Hertog VAN WELLINGTON ; maar, den Generaal B E Is.
T a A N D vragende, wat NAPOLEON van den Hertog dacht ,
antwoordde deze mij : „ Parbleu 1 ik kan u dit zeggen, na .
• genoeg in dezelfde bewoordingen als hij tot mij bezigde a
~, WELL I N G T O N i$ , met opzigt tot het befluur eent le .
• gers, mij volkomen gelijk, met het voordeel daarenboven
• van meer voorzigtigheids to bezitten .
„FERDINAND," zeide NAPOLEON Op St. Helena
eens tot L A S CASE s , „ moge, in zij ne woede , zijnen
„ fchcpter met beide haaden vasthouden , hij zal denzelven
• nog eens , bij zijn ]even , hem zien ontglippen van tus .
• fchen zijne vingeren als acne naald ."

DE EEUWIGE VREDE .
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en winkelier koos tot uithangbord : IN DEN EEUWJGEN
en liet tevens op hetzelve een Kerkhof febtlderen,
pit is niet zoo mat verzonnen ! Waar de gelijkheid volko .
men is, dear kan geene mededirging pints grVpen .
VRRDE,

R IDE NAVOLGING VAN TILT ENGELSCIIE VOLRSLIED , RULE SRib
TANNIA :

T

Then Britain first, at lleav'ns command, &r.

oen Ne&riand zich , door Hemels band,
Ontworilelde aan der Zee gebied,
Was die de vrijbrief -- de vrijbrief van bet Land,
En hemelfche Englen zongen 't lied :
• Neerland I wees magtig - wees magtig op den vloed I
• De Vrijheid zij altijd uw hoogtte goedl'
Als elders ijzren dwinglandij
Den Volken hell ontrooft en hoop,
Stoat gij gelukkig -- gelukkig, blij en vrij ,
De nijd en 'c voorbeeld van Euroop .
• Neerland I wees magtig," enz .
't Is de Oceaan, die u omarmc,
Uw vlaggen voert neat 't eind der hard' ;
Hij is 't, die magtig - die magtig u befchermt,
Zoo vaak u dwinglandlJ vervaart .
,, Nedrland ! wees magtig," enz .
Twee Mogendheden, grooc en troach,
Vereenen zich tot uwen val :
Gij ttaac verheven - verheven als eeu rots,
Bij t bruifen van de golven , pal .
• Neerland I wees :nagcig," enz .
(•) Sommige uitdrukkingen deter navolging pasfen zekerlijkuaaawelijks meer
op onzen tegenwoordigen toelland . Onze naagt ter zee en onze handel zijn
grootelijks verminderd ; maar onze Jigging is nog dezelfde,en,indewisfelvalligheid der ondermaaafche zaken, is ook de herkrijging van den fchepter dea
Oceaans voor ons niet onmogelijk . Men befchonwe dit lied dus, inditopzigt,
alt omtrent vddr ruin honderd jaren gedicht . Doch wij hebben die magt
toch cenmaal bezeten ; en wit onze vrijheid betreft, doze bloeit onder onzen
tegenwoordigen Ilegeringsvorm
t
gewis nice minder, dan ten tijde der Repnbliek . In hoc verre bet overige waarheid bchelst, moge de Lezer beoordteleu,
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Geen vreemdeling velt u ter nedr .
Neen I al de kracht , door hem verfpild ,
Brengt fleeds in nieuwen - in nieuwen luister wear
Bet Vorflenhuis , door u gewild .
• Nedrland I wees magtig," enz .
Uw wimpel weait, van waar in 't Oosc
De Zon verrijst, tot waar ze zinkt ;
Wear zip den Aardbol - den Aardbol fchroeit en roost,
Tot waar de top des ijsbergs blinks .
• Nedrland I wees magtig," enz .
Uw velden fiert bet golvend groan,
Uw malfche weiden 't loeijend vee ;
Met goedren zijn nw - zijn uwe fledu hela>1n,
Met handelfchepen uwe red .
a Nedrlandl wees magtig," enz .
Gelukkig land, door wijsheids vrucht
En lrunst de vraagbaak van Euroop !
Dadr, in uw dofFe - uw dofFe en zware lucht,
Rijsc voor befchaving heul en hoop .
• Nedrland ! wees magtig," enz .
Heil u I wear puik van fchoonheid bloeit ,
Gepaard can minzaamheid en deugd ,
En, under 'c fchild der - het fchild der wetten , groeic
Ben kroost , der Vadren trots en vreugd .
• Nedrland ! wees magcig," enz .

GRAFSCHRTFT OP EEN' WIJNit0OPER .

H

ier ligt de goede Eauviu,
Ben handelaar in wijn .
Hij ruste flil en zacht !
Want deeds was hij bedacht
Op zijner klanten nuchterheid,
En heeft zijn wijnen dus bereid,
Dot, fchoon men tot den morgen klonk ,
Niet ddn van hen zich ooit bedronk .

ME N G E LWERK.

E

OPHELDEtUNG VAN MA'TTS. XI:
EN LUC . VII: I9-23 .
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r is, en voorheen , en vooral in onzen tijd , zoo veel

over de aangewezene fchriftuurplaatfen gefchteven , dat
zij, die bet Ales gelezen hebben ,
overzadigd,

en

er genoegsaam van

fchier van bet lezen van verder gefchrijf

daarover afkeerig uloeten zijn . Wij wagen bet echter, er
hun nag bet weinige volgetlde over voor to dragen,
welk wij niet weten, dat zij elders lezen kunnen .
Men heeft , tot hiertoe, knoopen

it;

het

cene bies gezocht.

Men is uitgegaan van de onderftelling i chit j 0 A N N 8 3
In de zekere bewustheid verkeerde, dat bet Been ander,

dan j E E u s was, aan welken hij zijne discipelen afzond ,
en dat ook de discipelen , ten aanzien van hem , aan wien
zij gezonden werden ,

niet twijfelden . Geen van beiden

heeft grond in de gefchiedenis . Men beeft er echter uit
opgemaakt , dat of j o A tQ N E s zelf , of de discipelen , to

dezen tijde, omtrent bet Mesfiasfchap van JE z u s on!*
zeker waren . Dit bef uit nit eene valfche praemisfe is oo-

gerijtnd ;

en bet aanftooteltjke en

dwaze

daarvan is, met

betrekking tot j o A N N E s zelf, door anderen, zoo dikwijis en duidelijk in bet licht gefteld , dat wij er ons hi"
niet mede ophouden . Vat de discipelen betreft,
hunnen aanzien is het , nit

dit Evangelisch

ook

to

verhaal , onbe.

wijsbaar. t oeh wij willen ons hier niet over hen, maar

flechts over hunnen Meester, ftellig uitlatea ; of liever

(daar dit alleen tot ons oogmerk genoeg zal zijn) wij wil .
ten tlechts bet verhaal van L u c A s kortelijk uit

elkan-

der zetten , waarna over dat van rs A T T It A s U s , VOor
kundigen , niets to zeggen valt .

j 0 A N N E s zat, op bet Plot Machaerus , in gevange-

nis . Eer bet tot dezelve kwam , had j z z u s , eene wij-

le tij is , to gelijk met hem gepredikt ; doch dat Hij toerz
MENGELW . Iu26. NO . 12 .
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reeds geruchtnlakende wonderwerken deed , meldt de ge .
ichiedenis niet. Zelfs dat , op de Cananefcne bruiloft
gewrocht, zoo bet tot dezen vroegflen tijd behoorde,
was niet in bet openbaar verrigt, en this waarfChijD]ijk
niet algemeen bekend . Op den tijd echter , toen de zending van j o A iv N E s' discipelen plaats had, had de Heiland, in Galilaea, op twee dagreizen afflands van j oA N N E S' kerker , reeds eene menigte van wonderdaden
verrigt , waarvan de Poetgezant, door zijne discipelen,
kennis kreeg . Doch op welke wijze? - Nadat j E z u s ,
to Capernaum , den doodelijk kranken , dock afwezigen ,
dienstknecht van eenen Heidenfchen Hoofdman , door een
enkel woord fprekens, gezond gemaakt, en, daags daaraan , to Nain, den overleden zoon eener weduwe in bet ]even teruggeroepen had , verwekten inzonderheid deze twee
bovennatuurlijke verrigtingen alomme groote verbazing ,
en men verbreidde bet overal (zegt de Evangelist, vs . I6
en 17) , dat EEN GROOT PROFEET was opgeflaari, en'
God z~n yolk bezocht had . D1T GERUCHT (voegt hij er
bii) ging uit in geheel ,Yudaea , en in al het omliggende
laiid, en de discipelen van j o A N N E s bragten bet ter
kennis van hunnen meester . - Wat vernam deze nu van
lien? - Volgens bet eenvoudig berigt niets nicer, clan
dat EEN GROOT PROFEET was opge/laan, die de gemelde
wonderen verrigtte . - Wie was deze Profeet? -- Hiervan zeide bet gerucht niets, en, uit de vragen der Farizeen aan den Dooper , bij Evangelist j 0 A N N E S , in
zijn Ille Hoofdfluk, weten wij (gelijk van elders), dat
men thans , onder de 7oden, niet alleen den M E S S I A S ,
maar ook eenen , then men , bij uitflekendheid, DEN PROFEET noemde, en dan nog, ten derde, inzonderheid
E L I A S, verwachtte . J O A N N E S zelf was misfchien,
en zijne discipelen waren waarfchijnlijk zeker, mede van
dit begrip . Was dan de thans wonderdoende Profeet in
Galilaea J E Z U S , of was hlj •E L I A S , of een ander ?
Hiervan waren de Dooper en de zijnen onzeker, en hij

zendt nu zijne discipelen, om bet to pan vernemen . Iliernnede was Been twijfel verbonden, of E z U s de AI E s-
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a IA s was, tnaar alleen , of Hij zeif het was ., daft een
adder, aliens gerucht uit Galilders naar Yudaea was ge •
komen, - Z! t Gq de geen , die komen ZbU, llaat j o A N •
N It a hem daarom vragen) of veo-vachten w# eenen-anderen P dat is , met andere woorden : zfi G/ de c H RI sT u s , of kamt die na U ? (want dat hsf, doe komen zoo,
thans eene gelijklttidende benaming met die van C H R 1sT u s , of 1.1 E S s I A S , was , behoeven wij niet to toolien.) De Dooper fchijnt zidh hier lieVer van de eerfte,
clan van de laatfte benaming to bedienen , om den ondervraagden Protect , zoo liij 1 E z u s zeif zljn tnogt, (die
4ich ongaarne alom als den c H R I S T US earikondigae) in
zijn antwoord niet to beietnmeren . °-. En hoe 'beantwoordt
nu de Profeet, die waarlijk J E z u s was , de voorgeflelde vraag ? - Ook Hij verkiest niet , zich i ondtlit , mar
toch , voor eenen j o A N N E s, duideiljk gtfoeg, to verklaren . Gaat henet;, (zegt hij) boodfehapt aan nwen ineester, vat gf gez#en en gehovrd hebt, enr, flljzal er, (witde hij zeggen) bij de herinnering , wit ek Profeten voorfpeld hebben, dat geRhieden most, al's lflj, vie komet
sat, gekomen zal zijn , zeker genoeg hit knnnen opm-ken, wie ik ben, nantelijk dezelfde, dden Ilij kent, en
weet , en , bij herhaling, verklaard heeft, den c H K I ST U S to zljn.
Bij deze uitlegging valt alles weg, wat den Schriftverklaarderen, tot hiertoe, zoo vele moei're gemtaakt heefr .
ADR . STOLAER6

I)RIETAL WAARNEMINGEN, OMTRENT DE UITWERKIN( ;
DER ARTEMISIA VULGARIS IN DE VALLENDE EIISKTE .

Door

S

s.

II . N u m A N,

Geneesheer to Winfum..

edert de 4rtemifia vutgarls vooral door den Staatsraad Ii U it E L A N D, en , in ons Vaderland, door den
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dere Geneeskundigen, als een vermogend middel is aangeprezen, hetwelk, in vele gevallen, in ftaat is, de vallende ziekte to genezen, ben ik ook in de gelegenheid
geweest, dit middel, bij drie lijders, die gelijktijdig door
dezelve waren aangetast, to beproeven ; en ik heb gemeend, dat de waarnemingen dezer gevallen geene onbe.
langrijke bijdragen zouden opleveren ter bevestiging, dat
de gewone bwoet fomwijlen eene voortreffelijke, maar , op
andere t1jden, eene onvoldoende, uitwerking ter genezing der Epilepfie aanbrengt . Twee der bedoelde lijders T trouwens, werden door bet gebruik des middels
herfteld ; de derde bleef ongenezen, en leeft Reeds onder
de aanvallen dezer verfchrikkelijke ziekte voort .
Eer/te Geval. Een ongehuwd perfoon, zijnde eels'
man, 36 jaren oud, overigens gezond en welgemaakt
van ligchaam , had, federt den jare 1817 , van tijd tot
tijd, epileptifche toevallen gehad, uit onbekende oorzaken voortkomende. De aanvallen kwamen eerst zeldzaam , en verl'chenen een of twee malen in bet jaar. Dezelve kwamen in den zomer of vroeg in bet najaar,
terwijl in den winter nooit cenige aanval was waargenomen . Wanneer er echter een vrolijke avond had plaats
gehad, waarop wat meer wijn, dan gewoonlijk, ge&
dronken was, kon men met zekerheid, den volgenden
morgen, een' aanval van Epilepfie to gemoet zien . - In
dezen toefland duurde de ziekte voort, terwiji er nu en
dan geneesmiddelen tegen werden gebruikt, zonder dat
men zich evenwel aan eene geregelde geneeskundige behandeling had onderworpen, tot bet jaar 1824, wanneer de ziekte aanmerkelijlc verergerde . De aanvallen
vermenigvuldigden zich meer en meer . Het herfen- en
zenuwgeflel van den lijder werden daarbij ook Reeds
meer aangedaarl, zoodat zulks op bet denkvermogen een'
verzwakkenden invloed fcheen to hebben ; doch aan onherflelbaarheid der ziekte en gevaar van toenemende verergering werd door den lijder weinig gedacht . De aanvallen, intusfchen, werden hand overhand heviger, en
kwamen menigvuldiger terug, zoodat men dezelve, in
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x825, elke maand, en zelfs ook om de 14 dagen, zag
verfchijnen . In de maand Junij des vorigen jaars werd
de lijder bezocht door eene febris interrnittens tertiana,
welke, in bet begin, goedaardig fcheen, doch weldra
met nerveuze toevallen gepaard ging, terwijl de fymptomata epileptica toenamen, zoodat men genoodzaakt
word , de koorts door toediening vat' den Sulphas Chininae
to beteugelen , ten einde ergere gevolgen to voorkomen .
Tot dat oogmerk werden de volgende poeders vorrge .
fchreven

R . Sulph. Cbininae , gr. XX.
Sarchani albi, dr. 11.
M. f. pulp. No. X.

S. om de twee uren een poeder,

De koorts week weldra voor dit middel , en de lijder
kreeg zlijne vorige gezondheid terug, met ultzondering
evenwel , dat de Epilepfie verergerde, en nu om de 8
dagen , en zelfs menigvuldiger, verfcheen . Men begreep nu, den lijder met ernst to moeten vermanen, om
al bet mogelijke aan to wenden, ten einde de toevallen to
beteugelen, en, ware bet mogelijk, dezelve weg to nemen . Er werd dan nu dadelijk gebruik gemaakt van de
4rtesnifia vulgaris, welker nut tegen de vallende ziekte
ons onlangs uit de waarnemingen der bovengemelde Geneeskundigen was gebleken .
Vermits de lijder door geenerhand voorafgaand gevoel
bet ontftaan der aanvallen kon aangeven, en deze ook
zeer onregelmatig plaats hadden, werd hem , om de vijf
dagen, een drachma versch bereid poeder van de rad.
Araomif:ae vulgaris toegediend, op de wijze, zoo als
door H U F E L A N. D words voorgefchreven. Op den ag
Junij 1825 werd bet eerffe poeder gebruikt, waarop
den soften een ongemeen hevige aanval ontftond . Na
deszelfs afloop werd terftond op nieuw een poeder, ter
zwaarte van een drachma, ingegeven . De lijder, zich
hierop dadelijk to bed begevende , geraakte fpoedig in een
fterk dauwend zweet , hetwelk langer dan Brie uren aanhield
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Nadat hetzelve was opgehouden , en de liider zich van
drooge kleederen had voorzien, gevoelde hij zich onge .
meen verfrischt, en hij beyond zich zeer we] . Het
verdient, als eene bijzonderheid, to worden opgemerkt,
dat de lijder, na bet zweeten opftaande, eene groote
hoeveelheid zwarte, koffijkleurige urien loosde, welke
outlasting nog drie dagen na bet innemen van bet tweede
poeder aanhield . Waaraan deze kleur moest worden toe .
gefchreven , is mij niet gebleken , daar ik niet in de gele .
genheid was, de urien fcheikundig to doen onderzoeken,
Het kwam mij evenwel niet voor, dat bet kleurende beflanddeel aan bijgemengd bloed moest worden toegekend, vooreerst omdat dezelve mij daartoe to zwart toe .
fcheen , ten andere dewijl men geen pra:cipitaat in dezelve ontdekte, zoo als gewoonlijk bet geval is, indien
met de urien bloed vermengd is . Intusfchen kan ik met
geene zekerheid zeggen, waaraan dit verfchijnfel moet
worden toegefchreven .
Ilij heeft , na then to, nog eens, in September,
cen' zeer ligten aanval gehad , en toen op nieuw de pulv.
rad. 4rtemi(tac, op dezelfde wijze, gebruikt . Er volgde
wederom, op bet innemen daarvan, een flerk zweet en
de ontlasting van zwarte urien , gelijk to voren ; en op
den 4 December 1825, toen dit verhaal gefchreven is,
beyond de lijder zich volkomen wel . (*)

(*) lk vind mij evenwel verpligr, tot mijn leedwezen,
bier thans bij to voegen , dat deze lijder, na verloop van 8
voile maanden , de Epilepfie heeft teruggekregen , nadat hij
zich op nieuw in eten en drinken had to buiten gegaan .
i-let geneesmiddel is wederom , op dezelfde wijze, aangewend , met hetzelfde gunftige gevolg, under de ontlasting
van zweet en zwart gekleurde urien. Bet uitblijven der toevailen, gedurQnde bet gemelde tijdperk, en bet ophouden
derzelven , bij bet gebrutk des middels , bewijzen, mijns
oordeels, genoegzaan, deszelfs vermogenden invloed op deze
ziekte . -- De tijd zal nu moeteu leeren, of de aanvallen bij
den lijdcr, die het vooe werp deter waarneming is, zullea
uitblijven of terugkeeren .
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Tweede Geval. N . N., een meisje, i6 jaren oud, gezond en welgemaakt van ligchaam, was , federt drie jaren, onderhevig aau cpileptifche toevallen, welke vrij
geregeld om de 14 dagen, doch ook fomwijlen Dm de
drie weken, terugkeenden . Men had hiertepn vele en
zeer onderfzheidene geneesmiddelen aangewend, zon 1er
de minfte uitwerking., althens zonder eenige verbeteting
to befpeureu in den toeftand . Men icon ook bier geene
bepaalde porzaak der ziekte opgeven, Aaan daze 16dem
werd , om de vijf dagen , een poeder van een drachma
rw.,d. Artenfifiae vu1J4ris toegeLlnend, terwijl ik haar
daarap liet to bed gaan . Na verloop vu een of anderhalf uur ontftond er, op bet innemen dew eerfe gift,
geweldige braking , waarbij al betgeen des morgens genuttigd was outl$st werd, terwijl er geene andere uitwerking van werd befpeurd.
Op den volgenden dag, zijnde den i.3 Juaij I&5,
kreeg de lijderes een' zeer hevigen aanval van Epilepfe,
welke zoo erg en van zulk een' langen duur was , als zij
nog nimmer gehad had . Dadelijk, nadat de aanval bad
opgehouden, werd een nieuw poeder, gelijk den vorigen dag, ingegeven, terwijl de liideres wederom to bed
ging . Er vol-de weidra een fterk zweet over bet iigchaam , hetwelk meer dan vier uren aanhield . De lijderes, vervolgens opftaande, beyond zich vrolijk en zeet
verfrischt, ontlastte , even als de eerfte patient, eene
zwartachtige urien, welke echter niet zoo donker ge .
kleurd was, als bij dezen plaats vond, doch ook eenige
dagen aanhield . De lijderes had , tot op den 4 December
des vorigen jaars , toen dit verhaal werd opgefchreven ,
geen toeval wederom gehad. Zij had, gelijk ook de
eerfte hjder , twee maanden lang, om de vijf dagen , ten
poeder, deze van een drachma, zij van twee fcrupels,
van het genoemde geneesmiddel doorgebruikt, nadat de
aanvallen waren uitgebleven . - Ik zou geneigd zijn, bet
zweeten en de ontlasting dezer ongewone urien als criti%he verichijnfelen to befchouwen, en ben fchier van
9evocieu , dat , wanneer geene van beiden volt , er ook
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geringe verwachtiug van genezing beLiaan kan ; althana
4et volgende geval had, onder zoodanige omflandighe .
den, een' minder gunfligen uitfag .
Derde Geva1 Een meisje, ao jaren oud, voor bet
overige gezond van geftel , Iced, federt haar aestiende
jaar, aan de vallendc ziekte, waarvan de aanvallen dikwijis alle weken, en dan fomwijlen wel drie keeren op
denzelfden dag, plaats hadden . Ook bier had men allerhande middelen en road beproefd, echter zonder de min.
fie uitwerking ter verbetering. Eindelijk werd hear, op
den i Aug. 1825, de pule. rad. lnemifrae vulgarir
toegediend, waarvan zfj een drachma, op de g ewone
wijze, inkreeg. Zij ondervond hiervan geene de gering
ile uitwerking, nosh door tweet, noels door braking,
of eene veranderde hoedanigheid der urien . Hoezeer
zulks nu reeds voor ongunflige teekenen word gebou .
den , zoo word vervolgens dit middel , in dezelfde giften,
Vu eons v66r bet toeval, dan weder na en rusfchen de
aanvallen, herhaald, dock altijd zonderdat .men degeriitgte
uitwerking van bet geneesmiddel konde befpeuren . Ook
werd de gift tot anderhalf drachma vermeerderd, en daarop , volgens den raad van x u F E L A N n, een diaphcreticum gegeven , doch zonder dat zulks eenige gunftigere
uitwerking voortbragt ; zoodat deze lijderes eindelijk als
ongeueeslijk heeft moet worden opgegeven . - De aanvallen gingen, den 4 December, derzelver gewoneu'gang..
Zij kwamen gewoonlijk alle weken, en dan twee, drie en
meermalen op denen dag.
Doze waarnemingen bevestigen, mijns oordeels, onwe .
derfprekelijk, de krachtdadige uitwerking, welke de radix 4rtemifae, in fommige gevallen, tegen de Epilepfie
bezit, en dat dit middel dus eene verdere beproeving
overwaardig mag worden geacht . Hoewel zekerlijk,
even min ass de avenge middelen, welke, tot dus ver,
tegen doze ziekte aangewend zijn, eon fpecifcum mogende genoemd warden, betwelk altijdd genezing zal aanbrengen , zoo heeft bet dit evenwel boven fommige andere
VQoruit, dat bet onfchadelijkcr is, en uiet nadeelig op
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bet geftel fchijnt to werken, terwijl bet eene zigtbare

werking op de affcheiding der huid en pis organen nit .
oefent, en eene meer duideli ke critifehe ontlasting voort
brengt, dan omtrent de overige anti-epileptics in bet algemeen pleats heeft.
VOORSTEL TOT HET DOEN VERVAARDIGEN VAN BEN
ALCEMEEN

LEESBOEK,

BEHELZENDE

HET

MERK-

WAARDIGSTE EN BELANGRIJKSTE DES BiJBELS,
VOOR KINDEREN EN EENVQUDIGE LIEDEN, OK
TE DIENEN IN HUISGEZINNEN, OP SCHQLEN1
EN OVERAL, WAAR, ONDEN DE OPO,EMELDEN, DE EERSTE BEGINSELFN VAN ALGE+
MEENE BIJBEL KENNIS ZOUDEN HUNNEN
VERBREID WORDEN.

A igemeen erkend is, bij aile vrienden van den huisfe .

lijken Godsdienst , bet nut van dat deel van dehzelven ,
hetwelk beftaat in bet dagelijksth lezen en hooren lezen
van den Bijbel. Aan de overtuiging van dit nut is men
inzonderheid bet inftellen van , en bet ijverig deelnetuti
aan, de Bijbelgenootfchappen van fchier alle landen , voor
cen goed deel , verfchuldigd , en heeft men bet to danken,
dat bijna elk van eenig vermogen alomme bet zijne bijdraagt , om bet onfchatbaar boek in alle hander to leveren , en bet aan alien , die buiten that ijn , om bet zielr,
poor eigen geld, to verkrijgen , ow niet %it to deelen .
Ondertusfchen hoort men 1}eeds de reeds oude en regtr
matige klagt aanheffen , dat bet gezegde lezen en hoaren
lezen des Bijbels, hetwelk voorheen onder one zoo ge .
meen was, in de huisgezinnen vooral van den befrhaafderen Band, dagelijks blijft afnemen, en de invloed der Bijbelgenootf`chappen hierin genoegzaam niets ten goede
werkt . Waaraan mag dit to wijten zijn? Ongetw4feld,
voor een goed deel , aan dezelfde oorzaken , waarvan men ,
bij velen , ook bet minder behartigen van den openbareu
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Godsdienst moet afleiden . Sedert, gelukkiglijk, de zooge .
noemde ftrijdende Godgeleerdheid haar meeste veld verloren
heeft, en de predikftoelen der onderfcheidene Christengezindten hebben opgehouden , fchier algemeen de kampplaatfen to zijn , waar de verfchillende gevoelens voorgeflaan
en beftreden worden, is de ijver der leeken, om zich, elk
voor zijn ho'ofd , in het ftrijdperk to oefenen, daartoe den
kerkgang bij to wonen, en zich met de heilige fchrift gemeenzaam to maken , verflaauwd . Doch daarenboven zijn
de oude vroomheid en nederige eenvoudigheid afgenomen .
Net tegenwoordig geflacht , dat zich veel wijzer , dan de
Vaderen , waant, acht zich to verlicht , om to gelooven ,
dat men zoo vele godsdienftige kennis, zoo veel bijbel .
lezen, zoo veel kerkgang en zoo vele opwekking tot een
godzalig leven behoeft, als men voormaals noodig hield .
Elk, meent men, kent thans z1jnen pligt genoeg, al oc .
fent hij zich niet zoo dagelijks , en kan een braaf mensch
en goed Christen zijn, al verflaat hij juist geen geheel
zamenftel van Godgeleerdheid . Zelfs denken velen , dat
zij al ligt zoo veel weten, en zoo fchrander zijn, als een
aantal Leeraren, van welke zij dus oordeelen niet veel
belangrijks to kunnen hooren ; terwiji anderen zich oud
genoeg wanen, om hunne eigene leeraars to zijn . En de
Bijbel! o, zij hebben daarin, in hunne jeugd, zoo veel
gelezen, dat zij dien genoeg kennen, en ook weten , hoe
veel daarin voorkomt , dat ons niet aangaat , hoe veel ,
dat duister, hoe veel, dat aanftootelijk is, enz . En
waarom zouden zij zich dan nu niet liever mogen ophou .
den met eene veel aangenamer en vruchtbaarder lectuur,
waartoe thans zoo vele gelegenheid is ? -- Dit laatfte befchouwen wij, als wel de voornaamfte oorzaak, waarom
de Bijbel thans zoo zeer verwaarloosd wordt . Aan leeslust hapert het thans zoo min, als ooit ; maar de gelegenheid, om dien to voldoen , is, in vergelijking met die
van vroegere dagen , eindeloos uitgebreid . Dagelijks overflroomt ons een zondvloed , niet alleen van nuttelooze of
f_hadelijke, maar ooh van zoogenoemde faichtelijke boeken . Net lezen der cerften houdt alien , welken het niet
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om eene nuttige en goede zeden bevorderende, maar aan .
gename, lectuur to doen is , alleen bezig ; dat der last•
flen verflindt vaelal den to van zulken , die anders van
den Bijbel nog al work zouden makes, doch zich au ver .,
genoegen met dorre uittrekfels en . verminkte, dikwijls
niet getrouwe, opgaveio van een deel van &&golfs in,
Docb wij willen deze optelling niet vooi zetteu
houd.
of uitbreiden , om gevne ergernis to vetw kken, Wit
men edelmoedig zgn, dan mots men toeflemwen, dat, js
waarlijk, in de heilige fchrift, hoe onbetwistbaax bet
ook is, dat dasrin alles, wat ans ter za1ighW noodg is
to weten on. to betrachten, mec de utterfse klaarhaid is
uitgedrukt, 4och veel voorkotm, hetwelk de Qnpoefeu,.
de lezer niet verflaat , - veel ook, vooral in het Oude
Testament , hetwelk, voor eenvoudige Chriatenen, nits
zoo belangrijk is , en de, algemeene flichting niet kan be .
vorderen ; en dat dit eene vowname reden is, wsarotn
iuzonderheid een aantal ouders (van anderen en bete"
flempel , dan de zoogenoemde wjzen , wsarvan wij go .
fproken hebben) afkeerig zijn, om den Bijbel burden
kinderen in handen to geven, en dien, als een algemeem
leesboek, voor het huisgeain to gebruiken . Niet alle
zulken toch kunnen zelf, to alien tijde, de lezingen
befluren, of zijn met het gewijde book zoo gemeenzaanx
bekend, dat zij , over hot geheel, genoegzaam weten,,
welke van deszelfs gedeelten ter voorlezing min gefehii&t
zijn, om terfiond, als de lezer tot lets zoodanigs komt,
hetzelve to later overflaan ; behalve dat, op fgmmige
plaatfen,bijzondere uitdrukkingea voorkemen,welke i
deren, en dikwijls aanleiding geven tot vragen, met wed .
ker beantwoording men verlegen is, en dat niet zeldeat
bet laten overflaan van dit of dat gedeelte zelfs hee verlan .
gen, om het to lezen, bi de jeugd opwekt, en de gels.
genheid, tot voldoening aan dat verlangen, duet zoekan
en ligtelijk vinden . Dezelfde zwarigheden ontinoet meeat,
al hetzelfde voorleaen op plaatfen, waar de jeugd in cenig
bedrijf of handwork geoefend worth ., en waar hot den leer.
mecstcr, of der leermcesteresle, die dat lezen ten beste
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rnoest doen dienen, vaak aan alle bekwaamheid tot goed
beftuur mangelt ; in welk geval meermalen gelezen wordt,
wat, of om den kinderen geen' doodelijken afkeer van
bet lezen in to boezemen , of hen , in zekere opzigten ,
in eene heilzame onkunde to houden , volftrekt moest zijn
voorbijgegaan s en bet is verre van uitgemaakt , dat niet,
in de zoogenoemde Godshuizen, bet niet behoedzaam genoeg bef'uurd bijbellezen, in plaats van bet goede to bevordeten , gelijk bet doel was , zeer veel heeft toegebragt
tot dat zedebederf , waarover , in zoo vele, to regt geklaagd is . De voorlezingen onder huisbedienden , vooral
van beiderlei kunne, zijn even bedenkelijk ; en elk ftemt
toe, dat bet ook bier noch oorbaar, noch flichtelijk is,
dat alles, zonder uitzondering, gelezen worde, ja dat
geene verftandige onderfcheiding to maken bier zoo veel
kwaads, als goeds, kan ftichten . En wat zullen wij
zeggen van de belemmering, welke Leeraars en Onderwijzers der jeugd vinden , als zij hunne leerlingen naar
den Bijbel willen verzenden, om zich to oefenen, bij
voorbeeld, en vooral, in de gefchiedenis des Ouden Tes .
taments? Niets ware bier gefchikter, dan hun dezelve,
to huis, bij gedeelten, to laten lezen, en daarna, op de
les , den inhoud van bet gelezene to laten verhalen ; doch
bet is, ter overtuiging, dat dit ondoenlijk is, genoeg,
dat men flechts bet boek GENESIS, dat bier van zoo veel
belang is, en inzonderheid de gefchiedenis der zoogenoemde lartsvaderen, met zijne gedachten doorloope,
en zich vrage , hoe veel daarin voorkomt, hetwelk voor
eene algemeene voorlezing ongefchikt is , -- hetwelk
vooral kinderen niet moeten lezen, en echter lezen null
Zen, als men wil, dat zij zich met de verhalen, waarin
bet is ingevlochten , bekend zullen maken ? Men zal er
fluiten op s A it A in Egypte en to Gerar , Op A B R AH A M en H A G A R , op de befn6dens, op Sodoms ontucht, - L OT en zijue dochters, -- de geboorte van
E S A U en J A K 01% $ -- J A K O B'S vrouwen en bijwijven , -- D I N A en sic H E By , -- de buitenfporigheden
van JAKOB'S ZOnen, - ONAN, .-- JUDA en T?IA-

TOT EEN BIJBELSCH LEESGOEK .

561

en dehuisvrouw van POTIPSAR .
En hoe 'peel_ gelijkfoortigs is ex in andere gedeelten van
de fchriften des Ouden Verbonds ? - Van wat belang
zijn , voor eenvoudigen en kinderen, de gefiaeril!~;mon,
GENE$. IV , V 1, X, XI, XXV, XXXVI, XLVI, en in
de andere boeken ? Van wit nut is hun bet hoogat duistere, dat op vela plaatfen voorkomt, - bet raadfelachtige en nu en dan volitrekt onverklaarbare, vQoral in de
boeken der Psofsten P enz. enz.
Het zijn dan de gemelde en andere bedenkingen, welke aan de vervulling van den wensch, dat Uns bet v©orlezen des Bijbels, in feholen, in Godshuizen en in huisgezinnen, weder algemeener moge warden, niet alleen
een' onoverkomelijkan hinderpaal flellen , maar hot ook niet
eens raadzaam maker. Dit deed ons, reeds federt vele
jaren, meermalen vragen : is er dan geen middel, om
datgene des Bijbels , hetwelk voor eenvoudigen verftaan
baar, en tevens algemeen belangrijk en flichtelijk is,
van bet overige of to zonderen, hier en daar het vreem.
de, aanf'ootelijke en enverllaanbare van fommige woos•
den en uitdrukkingen , dat dikwijls enkel aan eene ver.
ouderde vertaling to wijten is, weg to nemen, en alzoo
een UITTREKSEL uit bet onfchatbaar boek to zamen to
fl:ellen , hetwelk aan alien in banden kan worden gege .
ven, en tot bet verlangde einde zou kunnen dienen?
Wij fpraken daarover meermalen met kundige en verftan .
dige mannen ; doch men begreep algemeen , dat, ja wel,
bet maken van zulk een uittrekfel des Bijbels waarfchijn .
lijk aan velen behagen zou , en ook , door eene bekwatne
hand, tot veler genoegen zou kunnen vervaardigd worden ; doch dat vermoedelijk veel meerderen er de fleet
tegen zouden verheffen , alsof men daardoor bedoelde,
allengs bet lezen van den geheelea Bijbel buiten gebruik
to brengen , - onder voorwendfel van duistere of onflichtelijke uitdrukkingen to veranderen , den tekst to verminken, en, door een goed deel, als minder verftaanbaar of
belangrijk geoordeeld , achterwege to laten , flechts de
eene of andere godsdienftige partij in de hand to werken .
MAIL, -jozzF
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Bet boek zou this , hoe voldoende bet, in vele opzigten,
zijn mogt, toch flechts bij eenigen bijval vinden, en,
als verdacht , nooit zijn doel bereiken, door, als algemeen leesboek, gebruikt to worden .
Hoe gegrond wij deze bedenkingen ook vonden, befchouwden wij bet echter niet als onmogelijk, dat er
dins een tijd kon komen , waarin dezelve , op zekere
wijze, zouden kunnen worden weggenomen, en wij
dachten , dat die inderdaad naderde , toen wij eerst van
bet oprigten van Genootfchappen, ter meerdere verfpreiding des Bijbels, hoorden . Dan, wij zagen, hoe
ver het daarvan of was , toen wij vervolgens vernamen ,
dat men, bij dezelve, tot vasten regel had aangenomen, om den Bijbel , en then geheel, (daarna is men ook
tot de uitgaaf van bijzondere gedeelten gekomen) zonder
eenige de minfte verandering of verkorting, algemeen
onder den man to brengen . Wij begrepen er echter ook
fpoedig de reden van, en moesten ze goedkeuren . Zonder dat, kon de geheele bedoeling, welke men met deze
Genootfchappen had, nooit bereikt worden, konden zij
zich nooit alomme vestigen, konde daarin nooit, door
de leden van alle godsdienflige belljdenis , deel genomen
worden . Uit den boezem van eene of andere godsdienftige Maatfchappij moest altijd de eerfte voorflag komen ,
en, ftelde deze verandering of verkortingdes Bijbels voor,
dan moest zij, bij alle de overigen , van bijzondere
oogmerken verdacht worden , enz . Maar de Bijbelgenootfchappen zijn nu gevestigd, en hebben bet hunne
toegebragt tot die algemeene nadering der godsdienftige
partijen tot elkander (wig bepalen dit altijd tot de Protestanten) , waarin wij ons , inzonderheid in ons vaderland, verheugen . Blijft nu de zaak, in dat vadcrland,
altijd dezelfde ? Zouden wij nu nog evenzeer, als voorbeen, aan de mogelijkheid der invoering van zoodanig
alge9neen B bclsch Leesboek, als waarvan wij gefproken
bebben , moeten twijfelen ? - Wij gelooven bet niet . -Waarom zouden de protestantfcbe Genootfchappen zich
hierover onderling niet ver ftaan kunnen ? Waarom zou.
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den zij hot met , naar door alien goedgekeurde bepalin .
gen , kunnen laten vervaardigen ? Waarom zouden zij
bet daarvan gemaakt ontwerp nict gemeenfchappelijl : kun.
nen herzien, veranderen en verbeteren , en bet vervolgens met algemeene goedkeuring kunnen in de wereld
brengen ? En wat zou dan deseelfs algemeene aanneming kunnen verhinderen ?
Ziet daar, wat wij ter overweging van alien hebben
willen brcngen , die , met ons , zulk een Leesboek , als
wij genoegzaatn omfchreven hebben , belangrijk mogen
achten . - Men veroorlove ons nu, onze gedachten to
mogen zeggen, nopens de gefchiktfte wijze, waarop wij
(zonder jets to willen voorfchrijven) zouden meenen to
work gegaan to kunnen worden , om bet gezegde Leesboek to verkrijgen . -. Nadat zich de godsdienflige Ge .
nootfchappen daartoe vereenigd, en elk, tot bet bezor .
-on van hetzelve met gemeene goedkeuring, een evenre .
dig getal van Gecommitteerden benoemd hadden, zou.
den doze (dunkt ons) zich allereerst kunnen bezig houden met bet vasttellen der bepalingen, naar welke men
zich, bij hot vervaardigen des opflels, zou moeten rig .
ten , en , onder doze , zouden , naar ons oordeel , voor.
namel-i k de volgende behooren :
I . De gewone vertaling zal worden behouden . Daarin
mag volflrekt geene verandering gemaakt worden , dan
die van woorden , of uitdrukkingen , welke algemeen erkend worden, of als den zin kwalijk, of niet klaar ge .
noeg uitdrukkende , of als de kieschheid van bet Westersch oor kwetfende, of als to zeer verouderd en buiten gewonn gebruik geraakt zijnde .
II . 1\Ten zal zich geene andere uitlatingen van grootere
of kleine gedeelten veroorloven, dan de volgende
i . Zulke, welke door kinderen niet behooren gelezen
to worden , en , bij voorlezing onder nicer bejaarden,
aanleiding zouden kunnen geven tot ergernis, of tot bet
verwekken van denkbeelden , welke onder dit lezen nimmer behooren op to komen .
-q . Zulke, welker inhoud voor de jeugd, en zelfs
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voor meer bejaarde eenvoudigen , to hoog loopt, of van
minder belang geacht moet worden .
3 . Zulke, welke fiechts herhalingen behelzen van bet .
geen reeds eenmaal is opgenomen .
III . Men zal geene aanteekeningen hoegenaamd bij den
tekst voegen .
Wanneer men het, ten aanzien der beparingen , 6Cns
was, zou men, naar dezelve , bet book , onder opzigt,
kunnen laten vervaardigen , of cenen bepaalden , niet to
geringen, prijs, voor bet best gekeurd zamenflel van
hetzelve , kunnen uitloven , en eindelijk zulk zamenflel,
met die veranderingen en verbeteringen, welke men er ,
met algemeene goedkeuring, in gemaakt had, kunnen
uitgeven .
Dat ondertusfchen tegen bet geheele ontwerp altijd be .
denkingen getnaakt kunnen en misfchien ook zullen worden , f}emmen wij toe . Doch wij kunnen geene bedenken ,
welke er van zouden behooren of to fchrikken . Die,
welke wij ons , als de gereedile, voorftellen , willen wij
bier, tot flot, kortelijk overwegen .
Welligt zullen er zijn, die, uit hoogen eerbied voor
bet Bijbelwoord, zullen oordeelen, dat men or zoo min
iets af, als toe , mag doen , en dat alle verkorting vermin .
king, en, als zoodanig, heiligfchennis en ongeoorloofd
is . - Wij betuigen opregt, dat wij voor zulken , bijwelke dit uit hot hart voortkomt, hooge achting hebben ; doch wij bidden hen op to merken, dat een breed
uittrekfel des Bijbels, hoedanig wij bedoelen, alleen als
verminking zou kunnen voorkomen , wannecr men daar .
door den geheelen Bijbel zocht to verdonkeren en buiterr
gebruik to brengen . Doch dit is noch bet oogmerk, noch
zelfs mogelijk . De geheele Bijbel is immers thans meer ,
dan ooit, in ieders handen, en de Bijbelgenootfchappen
zullen blijven voortgaan met hem nog al meer to verfpreiden. Allen, wien bet flechts lust, kunnen hem lezen . Men wil alleen, ten dienfle van hen, die hem
niet lezen, of, voor een good deel, niet verflaan, of
wien men hem, om de redenen, welke wij gemeld heb-
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ben , niet, als huisfelijk leesboek , geheel in haifdeii tail
geven , een boek leveren , hetwelk deszelfs voornaathtlte
inhoud bevat, opdat zij, daar zij er than onkuncbg mm
blijven, daarmede bekend worden . Dit kan immers, ht
geenerlei gezonden zin , den naam vtn vermihking dram
gen. - En wit betreft, dat men bier en daar een onger
past woord, of duistere uitdrtlkking, in ante gewone
vertaling , veranderen zou , wij zeggen daarop : d!e yer+
taling i3 geen grondtek:t . Zij is ruins tweehonderd jaren
oud. Zij heeft gebreken, welke mebrdere kennis der
oorfpronkelijke talen enz ., federt den tijd, dat zij ver.
vaardigd werd , heeft leeren ontdekken . Ook onze moe+
dertaal is federt befchaafd ; men drukt zich nu, in vele
opzigten, anders uit, dan voorheen ; vele woorden
verouderd en buiten gebruik geraakt, enz . Is bet nu to
veroordeelen , dat men bet gebrekkige wil verbeteren, en
daardoor den oorfpronkelijken zin der heilige Schrijvers
duidelijker, en bet lezen hunner fchriften, over bet gee
heel, aangenamer en ilichtelijker wil waken? Voorwaar,
dan zou men alle verbeterde vertaling, zelfs die van den
Hoogleeraar V A N D E R. P A L iii, welke echter zoo algemeen is toegejuicht, moeten wraken! Verder antwo6rd
zal deze bedenking wel niet behoeven .
Maar anderen zullen misfehien hunne vrees betuigen,
dat zij , wien eenmaal een uittrekfel des Bijbels tot ge4
bruik gegeven is , zich daarmede , voor bet vervolg , al.
len vergenoegen , en dus nimmer de geheele heilige thhrifo
lezen zullen. Doch men veroorlove ons, daaraan, ovz ;
bet algemeen, to twijfelen . Bij lusteloozen, die Vii alle
onderzoek afkeerig aijn, zou dit bet gevolg kunnen we .
ten ; maar deze zouden, ook zoo bet uittrekfel niet be .
fond, tot de gezegde lezing niet komen, en, zoo zij
dan nu (gelijk deze bedenking onderftelt) bet uittrekf'ef
gelezen hebben, hebben zij daardoor gewonnen , that
verloren . Doch de leeslust van anderen zal veeleLr door
bet uittrekfel opgewekt worden , en zich, in bet vervolg,
van zelf verder en naar de geheele heilige fehrift, welke
zij alomme bekomen kunnen , uitftrekken.
Meenen ook
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Sommigen, die van bet leesboek gebruik maken , dat men
awg bet een en ander, dat in hetzelve niet mogt zijn op .
genomen, met nut en tot flichting kan voorlezen ; wel ,
zij hebben immers den Bijbel zelven, en kunnen bet daaruit ontleenen . En eindelijk : tot kerkelt k gebruik zullen
zij den geheelen Bijbel altijd blijven bezigen, en dit zat
ben genoeg opleiden, om then to leeren kennen , en zich
piet tot bet enkel leesbo-ek to bepalen .
Maar (vraagt welligt iemand) zal toch in het leesboek,
fchoon naar de bovengemelde regelen vervaardigd , Diet
onvermiidelijk nog bet een en ander voorkomen , hetwelk ,
uit hoofde van deszelfs bewoording of inhottd, de vat .
baarheid van kinderen en eenvoudigen to boven gaan , ell
dus voor hen ongefi:hikt zijn zal ? Wij antwoorden hierop : Ja gewis, indien men op de woorden kinderen en
eenvoudigen drukken wil. Doch bet is bier niet to doen
om een eigenlijk gezegd kinderboek, en cen hock, dat
ook de alleronnoozelflen , op bet eerile inzien , in aloes verftaan kunnen ; maar om een boek , welks inhoud ,
over bet geheel, door jonge lied-en , wier verfland zich
ecnigzins begint to ontwikkelen , en door meer bejaarden
van eenig oordeel en eenige oefening, bevat kan worden . Met andere woorden : bet is to doen om een boek ,
dat men aan zulken met vrucht kan laten lezen , aan welke men den geheelen Bijbel in handen zou kunnen gev:n, zoo men daarvan niet, vooral door de zedclijke
bedenkingen, welke boven genoemd zijn, weerhoudern
nerd . Wil men bet ook voor kinderen en hoogsteei youdibe' gebruiken, men kan dat doen, maar moet dan
(gelijk men nu met den geheelen Bijbel doen moet) bet
verflaanbaarfle uitkiezen , en , hetgeen men voor hen
alsnog to hoog acht , voorbijgaan . Voor anderen kan
oolt bet overige dienen . En, vinden ook deze nog bet
een of ander duisters : indien zij met leerlust bezield zijn ,
zullen zij opheldering vragen, welke hun bet hoofil des
gezins, of iemand anders, dan welligt zal kunnen geven ,
of waartoe de gevraagde, bij eigene onkunde, door bet
raadplegen van de l antteekeningen des Bijbels zelven,
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zich veelal in flaat zal kunnen ilellen. Verdere ophel.
deringen moeten elders getocht- worded.
Maar waarom, bij bet leesboek zelf, de gewone kantteekethgen des Bijbels niet behoudett, of andere ophelderencie aanmerkingen daatbij gevoegd ? Deels ou
gewigtige redenen, waarom ook de BijbeIgenootfchappen
geoordeeld hebben, de eene en andere, in hunne uitga .
ven des Bijbels , achterwe$e to moeten latalt ;, War vopr%
al omdat zij in een enKel leesboek ., Qf liever in eenboek,
vooruamelijk beii'lewo ow daaruit voor to lezen, nice te.,
pas komen . Men kan zulke aanteekeningen niet atede
voorlezen , of de eenvoudige hoorcier wordt verb% trrd,
en raakt den draad van den eigenlijken tekst kwijte Bu ,
verlangt iemand, die zich, tot eigen hijSonder gebruik,
Dan bet leesboek bedienen wil, over bet een of ander
opheldering, ho zoeke die wederom in zijten gewonen
1 jbel , of elders . - Daarenboven : bet leesboek moet
alleen het verJtaanbaarJte des Bijbels bevatten, en dit
kan weinig opheldering behoeven .
Eindelijk : ware bet niet beter , zich , voor cen lees .
boek, van eene andere of geheel verbeterde vertaling des
$ijbels, dan van de gewone, to bedienen I - Wif oordeelen neen . Bij den openbaren Godsdienst, bij bet geWodn godsdienftig onderwijs der jeugd, in alle leerboe .
ken, in fchier alle gefchriften, wQrdt de gewone vertaling gebruikt ; en nu, voor huisgebruik, eene andere • in
to voeren , zou alleen moeite en verwarring kuntten ga •
ven , - alleen voor de gewone vertaling en de bo-eken ,
waarin zij gebezigd- wordt, zekere minzcbting verwekk.en, en, bij bet lezen van andere gefciriften, ja van
den gewonen Bgbel zelv', hindernis veroorzaken .
Hiermede genoegzaam beantwoord acheende, Wat wig
meenden , dat tegen ons voorilel gewigtigst kon opko .
men ., belluiten. wij met den wensch, dat wij ons doel
mogen bereiken ; dat dardoor de zoo seer verlangde
vootlezing des Bijbels in de huisgezitmeap, enz. sans ateder algereener, en het nut, datanen er 44 1, to refit ?
Pp z
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van voorflelt , to weeg gebragt moge worden .
der der Lichten geve daartoe Zijnen zegen!
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at de Gauler op zijnen H E N D R I K roeme , de Brit
zijnen A L F RED verheffe , de Zweed boge op zijne c u s .
T A v E N, en de Rus op zijnen PETER : ik noem
den Grondlegger van onze Vrijheid , en Nedrlands glorie°
flreeft die alien to haven .
Ja, eerfle W I L L E BI ! gij waart groot . Gij kunt deelen in de gunst van den magtigflen en rijkflen Monarch
der wereld, en verfmaadt dezelve, om de zaak van eener
deugdzame, doch diepvertrapte natie, wier grondgebie~f
fleclrts een flip op den aardbodem beflaat . Gij doet meer.
Door bet dreigend gevaar naar vreemden grond gedreven ,
offert gij uwe bezittingen vrijwillig op voor bet h€il varr
Nederland, uw troetelkind .
Als een andere E P A ICI I N 0 N D A S, treft en verrulr
gij, door uwe belangeloosheid, bet erkentelijk hart . Gij
maakt u eenen doodvijand des Kastiljaans, niet alleen
om uit uwe eigene beurze legers to fcheppen, neon ,
maar ook om beroofd van vorflelijken fchat to fterven I
Slechts bekrompene zielen durven beweren , dat kroon
en fchepter u op uwe moeijelijke loopbaan in de oogerl
blonkern .
Hij , misfchien de eenigfle der flervelingen , die , bij bet
begin des opflands tegen Spanje , zich de mogel~kheid
durfde voorflellen, om bet juk des werelddwingers of to
werpen ; hij , die de onbillijkheid der landzaten jegens hem
met de hoogfle waarfchijnlijkheid kon vooruitzien, en
haar fomwijlen , ter bevordering van 's lands heil, zelfs
willens voedlel gaf, door fchijnbaar met bet gelak der
ongelukkigen to fpelen ; hij, die bet aanbod der opperInagt edelmoediglijk van de hand wees , omdat hij dezelve
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aithans ondergefchikt rekende aan bet heil van Nederland,
en omdat hij de blaam van wederfpanneling van zich wilde
afweren ; met gen woord , die, nit ftaatkundige en zedelijke beginfelen , den fterkften hartstogt bedwong ; hij zou
de wereld van zich hebben doen fpreken ., om , door ftroomen menfchenbloeds en niet dan fpade, zich den weg ter
opperheerfchappije to banen ? ! Niet dan fpade , zeg ik . Of hoe is bet met dat fchrander, doordringend en alles wegend verftand overeen to
brengen , dat hij de grondlegging van Nedrlands Vrgheid
zoude hebben aangezien als bet werk van cenige weinige
jaren ?
Wie peilt de diepten zljner ftxatkunde?
Wie kon die aaneenfchakeling van denkbeelden uitvinden , of flechts vatten , waardoor hij; oorzaken en gevolgen aan elkander ketende ? Wie kon de- bulpmiddelen uitdenken, die zijn onuitpuctelijke geest hem telkens aan de
hand gaf ? % ie kon met zoo weinig fprekens zoo veel
zeggen , met zoo veel zwijgens zoo veel vertrouwen winnon ? Wie verftond, als hij, de kunst, om zoo flil en
verborgen en tevens met zoo veel kracht to werken ? Wie
kon , als hij , den berispelijken naijver van minder groote
zielen in opregte hoogachting doen verkeeren? Wie,
gelijk hij, zich hoeden voor kwaden fchijn ? Wie was zoo
waakzaam, woog zoo voorzigtig zijne ftappen , of liet
minder op bet toeval aankomen ? Wie wist ooit met zoo
veel achtbaarheid magtiger Mogendheden dienstbaar to
maken aan de bevordering zijner oogmerken ? Wie kon,
als hij, zich voor hen verbergen, of belangwekkender
voorkomen aannemen , zonder de regtvaardigheid to kren .
ken? Wie was ooit gevaarlijker voor den Vorst, aan
wiens bevelen hij onderworpen was , en daarbij meer verwijderd van meineed ?
IIAj kende zichzelven niet in zijne waarde, maar had
bet Nederlandsch karakter doorgrond. Deze kennis was
bet fondament zljner flaatkunde .
Doch hij is meer dan flaatsman : ook aan de fpitfe der
1-egerbenden that hij op zijne plaits . Ilij fnelt herwaarts
Ran het hoofd zijner krijgsknechten , en - verbaasr eenen
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Niet des Hertogs duizendtallen , maar de
waakzaamheid der belle verijdelt zijne route pogingen ,
of liever de hebzucht eener gehuurde krijgsmagt .
Zijn veruitziende geest wordt door geenen fchok van
bet tegenwoordige aan bet wankelen gebragt ; zijn moed
door geene teleurffelling of mislul{king verwrikt, omdat
hij die vooraf beefs berekend . Onder itroomen bloeds
en rookende puinhoopen wast zijn moed , rijst zijna hope.
Wie bezat zichzelven als hij? Terwijl zich alles
fehijnt to vereenigen , om onzen naam van den aardbodetn
to verdelgen, denkt hij, in de ffichting van Leidens
Hoogefchool, aan den opbouw der wetenfchappen . Verwonderlijke tegenwoordigheid van geest ! Zijne ifand .
vastigheid is op Godsdienst gegrond ; en daarom heeft
hij niet kunnen wanhopen aan bet welgelukken der goede
zaak . Hii had cen vast verbond gefloten met den Koning der Koningen ; en onder de geweldige en fchier on.
afgebrokene fformen, welke elken anderen bet hart zouden hebben doen bezwijken, wacbt hij met gelatenheici
den doodelijken flag .
Deze heeft hem getroffen , en zijne laatffe woorden
zijn - een gebed voor Nederland!
A L VA !

E . MOLEMA .

IETS TER GUNSTE DER OUDE VROUWEN,

(Door eene Vrouw van jaren medegedeeld .)
14 verlang een ernffig woord to fpreken , ter. behoove
van can maar al to zeer verongelijkt gedeelte des menfchelijken geflachts , en wel v66r dat ik zelve daarbij al to
partijdig moge fchijnen ; daarom haast ik mij1
Dikwijls vroeg ik bij mijzelve : vanwaar toch d8 zamenzwering - hoe zal ik bet anders noemen? - tier
mannen tegen ons verouderend geflacht ? en waarom
wordt de ecrbicd voor de gr ysheid, van oudsher, bij elkyolk, bij cl1 en geloofsaanhang, als ten pligt voorge-
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fchreven , eeniglijk toegebragt aan de eene heift der weg•
ftervende menschheid 7
Ik moet bekennen , dat ik , in mijn reeds vergevosftd
leven, vele zeer onbehagelljke nude vrouwen zoo wel ,
als oude mannen, heb ontmoer. Maar, wannear ik hen
ondervroeg, die dezelve van jongs of gekend haddcn,
bleek bet doorgaans, dat de oude Bans eens een jong
gansje , de oude huisdraak reeds in hare jeugd twistzietc
en kwaadaardig was geweest ; alleen met dit onderfcheid,
dat de domme of liefdelooze redenen toen ter tijd over
blozende lippen heengleden , en daardoor Met zoo ge .
fcreng beoordeeld werden . Ik vermeen to mogen vast.
itellen , dat bet geestig woord van v o r . T A I R L : „ Do
„ menfchen zijn den wijn gclijk ; de tijd verzuurt den
„ flechten en verzacht den goeden ," op bet ganfche
menfchengeflacht toepasfelijk is . Of zou de daadzaak,
dat fchier alle mannen, zonder onderfcheid van jaren,
zoo al niet inderdaad, dan toch naar hunne wijze van
fprekeu , op de oude vrouwen met minachting nederzien,
en dat zelfs de jongfte, ligtzinnigf'e vrouwen of meisjes
zich zouden fchamen, niet met aehting, voor 't minat
met deelneming, van eenen grijsaard to gewagen, - zou
deze daadzaak tegen mijne kunne getuigen ? Ik geloof
bet niet , en kan daarin geenerlei bewijs voor de baagere waardij der mannelijke grijsheid vinden .
Ik ontving uit den mond van hoogbejaarde vronwee
menig verftandig, zachtaardig, vertroostend woord . Me,
nig oud moedertje (eene der minstgrievende fchertfende
benamingen , haar toegevoegd) zag ik met moed en op,
geruimdheid bare laatfte krachten aan bet heil van kinde,
ren en kindskinderen toewijden ; hoewel ook zij bet ca,
verichoonlijk gebrek had van niet meer mooi to zijn!
Veel van bet bedoelde verkeerde en wreedaardige fpruh
mijns inziens, voort uit bet zonderling vooroordeed,,
waardoor de man in dew
vrauw Reeds alleen de vrotrw,,
de vrouw in den team Reeds alleen den man, wit zien .B1jn
aldien men van wederzijden, zoodra vrijen of verlieven
mitt meer in aaninerking bn komen, zich wilds g-eweik-
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aeq, den menses to zien en menfchenwaarde to erkennen =
bet ware gewisfelijk, in vele opzigten , beter en drags .
l{jker op dit wereldje I
Net zij mij vergund, aan de ombarmhartige vervolgers der oude vrouwen to vragen , of zj van eene vrouwe
geboren, of misfchien, even als de paddeftoelen, uIt
bet vochtige aardrijk zijn yoortgefproten? Immers, bet
valt mij fmartelijk, to gelooven, dat eenig man in flaat
4, zijne moeder of grootmoeder, bet zij die op of onder de aarde zich bevinden , to befpotten !
Elke vrouw, die zich boven bet verlies van fchooqheid en jeugd wist to verheffen, en titans gerust en blijmoedig den naderenden, voor haar dubbel bezwarenden
ouderdom verwacht , fchijnt mij achting, - zij , die de
zwakheid heeft om to treuren over hetgene nooit wederkeert, uit then hoofde sneer medelijden dan befchin .
ping to verdienen ; en , bijaldien ook eenige gemelijkheid
zich vaak bij haar met dit treurig gevoel vermenge, zoo
is deze onbehagelijke en barer ouwaardige zielsftemming
veeUigt aan die zelfde onme8doogendheid toe to fchrijven, met welke bet tal van jaren Reeds der arme vrouWen words verweten, alsof men meende, dat die last
niet zwaar genoeg drukte op bet ter aarde gebogenhoofd!
Waarlijk, er behoort hooge mood en meer dan gewone
sielsbefchaving en kracht van geest toe, de grijsheid met
waardigheid to dragen , wanneer in den droesfem van den
lijdensbeker des levens nog bovendien hot gif der befchimping wordt gedroppeld! . . . De zoodanige intusfchen,
die beflendig naar eenige vastheid van karakter ftreefden ,
die niet enkel in en voor hot gevoel leefden , maar zich
fromwijlen verfioutten to denken,, zullen zich door dit al .
les vies laten ter nederflaan ; hare geestkracht zal met bet
verval der leemen but niet bezwijken , maar bet onveriland van hen beklagen, die van bet flof vorderen, dat
bet geen ilof zij . Zij zullen elken toefland en elk tijdperk des levens eenigen troost, eenig zielsgewin afperfen , en bet zich door de Heeren der Schepping nooit
laten diets makers, dat zij flechts taken, geene perfonan
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>t<}jn ! Wie treffen alzoo , wie kwetfen de fcherpe pijlen
van den onuitputtehjken koker der befpotting en verachting I Alleen die zwakke , minbefchaafde , acme wezens ,
die bet niet vergeten kunnen , hoe zij i na , van wege hare
bevalligheden , als Godinnen werden aangebeden door
hen, die thans nevens haar zijn grijs geworden . Meermalen werd ik innig geroerd door den blik van eertijds
helder ftralende, maar thans matte en geheel verflaauwde
oogen, die mu weemoedig fcheen to klagen : ,, Alles is
voorbij 1" - Neen , arme verblinde ! mannenliefde, mannenoordeel is bier niet alles , en is daar volftrekt niets ;
Wat wil men toch met dat onophoudelijk fmalen en
fchimpen op hetgene niet to verhelpen is ? Aau den ouderdom is toch wel niets to verhelpen of to verbeteren !
Beoogt men de veredeling der oude vrouwen in het toekomftige, men late af, de jonge tot een fpeeltuig van
blinden hartstogt of lage driften to vernederen . De tegenwoordige oude vrouwen verklaren openhartig, dat zij niet
meer kunnen gevormcl worden, en hebben mij tot hare
vertegenwoordigt er opgeroepen, om het fterkere en bevoorregte geflacht demoedig to fmeeken , haar in vrede to
laten lijden en fterven !

111IEUWE QPHELDERINGEN, AANGAANDE HET BERUCHTE PROCE$
OVER DEN COLLIER.

Prins LODE W IJ It V A N R O H A N, een der aanzienlijkfte
perfonen van Frankrijk, Groot Aalmoezenier, Kardinaal en
Bisfchop van Straatsburg, was in bet jaar 1772 Gezant to
Weenen geweest, en had zich toen den bitterften haac der
Aartshertogin M A R T A ANT 0 I N E T T A, Dochter van de g roo .
t o MARIA THE R E s I A, en vervolgens Gemalin van L O D EWIJK XVI, op den pals gehaald, nit hoofde van de beleedi .
gende berigten , die hij in zijne depeches aangaande haar ha4
medegedeeld , en die ter kennisfe dier Vorftin gekomen waren . Hij had zich Wet onczien, in dezelve to verklaren, dat
hare coquetterie geene palen keude , en baren minnaren cen
gelukkig flagen verzekerde ; eene onbezonnenheid , welke zij ,
Koningin geworden zijnde, gelijk men kan befeffen, hem
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nooit vergaf, Zij liet hem derhalve aan bet Hof telkens den
ilerkflen afkeer blijken ; en hij wist, dat zij drie brieven,
welke hij haar had gefchreven , ongeopend had laten liggen.
Even vruchteloos bleven deeds zijne verdere pogingen , om
de gunst der Koningin to herwinnen ; en bet was algemeen
bekend, dat hij geen offer to zwaar zoude achten , om eindelijk dit gewenschte doet to bereiken . Deze omflandigheid
maakte zich zekere Gravin D E L A M O' T E V A L O I S, gene
onechte nakomelinge nit bet Koninklijke huis van diennaam,
die to Parijs woonde, en door intrigues en bedrog hare ongunflige uiterlijke omilandigheden zocht to verbeteren , ten
nucte, om den Kardinaal in haar net to lokken , door hem
to vleijen met de hoop op eene verzoening met de Koningin . Er beyond zich toen to Parijs een beroemde juwelier,
D o H MER genaamd, die aan de Koningin, vbbr Bell' geruimen cijd, juweelen oorringen, en girandole, van ongemeene
fchoonheid , zoo wel met betrekking tot de grootte der flee .
nen, als tot de helderheid van bet water, verkocht bad .
Thans (1784) was bet hem gelukt, met behulp van meer andere juweliers , eene halsketen nit dianianten zamen to flellen, die in grootte, juiste evenredigheid en fchoonheid aau
de oorringen niets toegaven . Dit halsfnoer, voor hetwelk de
aanzienlijke fom van i,8oo,ooo livres (omtrent 900,000 gu1den) gevraagd werd, veroorzaakte to Parijs veel gefpreks, en
men zeide , dat de Koningin bet wilde koopen . De Gravin
D E L A M OT T E, hiervan onderrigc , lief zich bij den Kardinaal aanmelden , die haar gehoor verleende ; bij welke gelegenbeid zij haar ontwerp aanving met zijne voorfpraak voor
eene afflammelinge nit bet huis van v A L 013 to verzoeken .
Zonder in den eigenlijken zin fchoon to zijn, was de Gravin
begaafd met alle de bevalligheden der jeugd . Een gelaat , op_
hetwelk opregtheid van hart to gelijk met fchranderheid van
geest geteekend waren, eene innemende voordragt, gepaard,
met de grootfle nederigheid bij eene zoo hooge afkomst,
maakten op bet gevoelige hart van den Prins V A N R O 11 A N
eenen diepen indruk . Hij wees haar, op haar verzoek, den
weg aan, om bij de Koningin zelve to worden toegelaten,
en was door haar als betooverd . Bij eene tweede zamenkomst
gelukte bet haar, hem to doen gelooven , dac zij , als eene
afflammelinge uit bet geflacht der V A L 01 S , bij MAR I A A NT 01 N E T T A met buitengewone blij ken van achting oncvangen was, en verlof had verkregen, bij haar op nieuw hart
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opwachtia3g to mogen maken . De Kardhinal kwim on op
het denkbeeld, dat de Gravin de gefehikeem perfoon was, om
den grond to leggen tot zijne verzoe g met de Kesingio;
en bet behoeft naauwelfjks gezegd to worden, hoe gafarne
zij zich zuiks Hat welgevailen . Na verloop van een geruio
men djd, gedurende welken zij voorwendde, berhaaldee males
bij de Vorfiiin ce ziin toegelaten, bragt zi) hem eindelijk de
zoo gewenscbce t jding , dat bet hear gelukc was, den. naam
des ICardinaala in bet gefprek ce vlechten, en melding to ma .
ken van zijne verdienften en zijn opregt verlanges, om in
hare verbeurde gunsc berfleld to worden, en dat zij verlof
verkregen had, ow hear een gefchrift ;e zijner verdediginge
sin to bieden . B.R o H a N. ward in dezeu ftrik ce tigter gevangen , van wage zijn vurig ver-langen near eene verzoening .
Hij ftelde der Gravinne bet gefchrift ter hand, en ontving
binnen weinige dagen een briefje van de Koningin, wier hand
zekere V I L L EX T E , die zich tot daze ongehoorde intrigue
wel wilde laten gebruiken,op de misleidendite w4ze had nagebootst . Hat was van den volgenden inhouda „ Ik beb
tiwen brief gelezen, en ben verheugd, u niet meet fchuldig
to bevinden . Her verzochte geboor kin ik U echter nog niet
toeftaan . Zoodra de omftandigheden mij hetzelve veroorloven, zal ik bet u laten weten . Ik reken intusfchen op uwe
gebeimhouding" - De blijdfchap des Kardinaals over dit
vermeende gelukkig gevoig kende geene paled ; er kwam
volitrekt geen vermoeden van bedrog bij hem op, en hij ftelde der Gravinne andermaal een' brief aan de Koningin ter hand,
verkreeg door hear op nieuw een gepast, doch weder bedriegelijk nagemaakt, antwoord, en ward dagelifts meet in de .
zen ftrik verward. Tot zijn nog grooter ongeluk verfcheen
toen joist C A G LI o S T R o in Frankrijk. Daze merkwaardige
man , wiens gefchiedenis nog Heeds in Vale opzigma zoo
raadfelachtig is, wist den Kardinaal fpoedig tot zich to lokken, om zijn geloof aan wonderen, waartoe de vermeende,
fpoedig bewerkte, verzoening der Koningin zoo oogenfohijn .
lijk behoorde, ce verfterken .
C A G L I O S T it o ftelde zich , in zijne geheele wijze van
handelen , tea doel , de algeineene opmerkzaamheld op zijn' perfoon to bepalen . Niemand begreep , vanwaar hij de groote
fommen trok , die zijne dagelijkfche aanzienlijke verteringen en
zijne aan verkwisting grenzende weldadigheid omcrent armen
enz . vorderden ; want men zag geen' wisfel, geen' krediet-
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brief , nets dergelijks. Wanneer perfonen van aanzienlijken
fiend zich bij hem aanmeldden , verhief hij zich tot eene
lloogte van trotschheid, die zij naauwelijks in ftaat waren
to bereiken, en zij moesten bet als eene groote gunst aan.
merken, indien zij tot een gehoor bij hem werden toegelaten. Hij gaf zich uit voor een' Egyptenaar , ingewijd in de
geheimenisfen der Magi , en voornamelijk in de kunst, out
site ziekten ce genezen en bet menfchelijke leven to ver .
lengen. Inderdaad had IIlj onderfcheidene genezingen ver.
rigt, welke aan bet wonderdadige grensden. Aan dezen
mensch vertrouwde nu de Kardinaal, zoodra hij eenigzius
gemeenzaam met hem was geworden, zijne betrekking tot
de Gravin D E L A M 0 T T E en de Konilgin ; en c A G L I o S .
T R o voorfpelde hem, in eene profecifche geestvervoering,
bet gelukkigsc gevolg dezer onderhandeling . Op zoodanige
wijze vond de Gravin eenen onverwacbten fteun in bare outwerpen tot misleiding van den ligtgeloovigen Kardinaal , en
zij waagde bet nu , hem ce betuigen, dat de Koningin haar
in bet geheim gezegd bad, dat zij vurig wenschte, bet
balsfieraad van den juwelier B 5 H M E R to bezicten ; maar dat
zij zich op bet oogenblik niec in ftaac beyond , om hec to
betalen. Zij voegde er bij, dat zij den Kardinaal een bewijs
van bare bijzondere genegenheid wilde geven , door hem den
aankoop van hetzelve voor bare rekening, hoewel zonder
vermelding van haren naam, op to dragen ; terwijl bij daaren.
cegen, door eene fchriftelijke volmagt, waarin de cermijnen
van de ceruggave der voorgefchotene foramen zouden be .
paald zijn, gewaarborgd zoude warden . Dit voorftel was
endermaal onderfteund door een' verdichten brief van a A R I A
A N T O I NE T T A . PrinS R O H A N, die een blind vertrouweu
flelde in de liscige D E L A MOT T E en den raadfelachtigen
C A L L Io S T R O, toonde zich oogenblikkelijk daartoe bereid, en trad met den juwelier B o H M E R in onderhandeling
(Januarij 1785) ; fpoedig daarna werd hem de boven v ermel .
d e verdichte volmagc overhandigd. Hierdoor volkomen ge .
rust gefleld ,floor hij den koop tegen eene fom van I,6oo,ooo
livres (omtrent Soo,ooo gulden), welker betaling in ter .
mijnen bepaald werd, teekende daarop wisfeels , en zag zich
den i Februarij in bet bezit der hafsketen .
De Gravin had dezen dag gekozen, dewijl dezelve beftenid was tot de viering van een groot feest aan bet Hof
to Verfailles, alwaar zij eene woning had, en bij welke go .
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legenheid tie Koningin zich , zoo bet heette, met de halsketen
wenschte to verfieren . Een kamerdienaar zoude tegen den
avond zich ult bet floc begeven en bet halsfnoer overnemen .
De Kardinaal woonde dit tooneel achter de glasdeur van
een kabinet in perfoon bij . Op bet bepaaide avonduur trad
de zoogenaamde kamerdienaar der Koningin , die niemand anders was dan een der medeflanders van de Gravin , binnen,
met de woorden : de la part de la Reine, nam bet balsfe.
read over, en - verdween .
R O H A N meende intusfchen de hem welbekende trekken
van een' bediende, die hem op bet Plot reeds meermalen
ontmoet was, onderfcbeiden to hebben ; en, ten einde den
Kardinaal alle wantrouwen deswege to benemen, felde de
Gravin nog eene andere list in bet werk . Zij had, name.
lijk, opgemerkt, dat de Koningin, bij bet gaan door de ga .
lerij, van hare kamer naar de kapel leidende, in de nabij .
beid van zekere ovaalronde dear gewoonlijk eene bulging met
bet hoofd maakte. Overeenkomfig hiermede WISE 2g den Kar .
dinaal to overreden, zich ter beftemder tijd in de nabijheid
dezer deur to bevinden, waar hem alsdan MARIA ANT ot1v E TT A, door eene bulging met bet hoofd , een geheim teeken dot ontvangst van bet kostbaar flak zoude geven . De
gewone buiging net bet boofd volgde werkelijk, en de Kar •
dinaal, onnoozel genoeg, om daaraan de beteekenis to hech .
ten, welke de Gravin daaraan had gegeven, was nu als in
den hemel verplaatst ; terwiji zij zelve, van bet welgeluk .
ken van haar ontwerp verzel:erd, cn met bet oogmerk ant
zich de omftandigheden nog verder ten nutte to maken, zich
vlijtig bezig hield met de ontfnoering der halsketen, waarvan
zij de feenen door hare bedienden van tijd tot tijd liet verkoopen, de daarvoor verkregene foramen telkens in de bank
van Londcu uitzettende .
De bedriegelijke handelingen der Gravin D E L A I O T T E
met den Prins VAN R O H A N werden door de omfiandigheid
nog to meer begunftigd, dat zij, behalve hare woning to
Fe failles, nog een huis to Bar fur-Tube bezat, werwaarts
zij zich dus, zonder dat dit in her oog liep, meermalen
konde begeven . Ilier verfcheen zij zelfs met een klein ge .
deelte der diamanten verfierd, en wist de verwondering , over
de fpoedige verbetering van hare tijdelijke omfandigheden ,
to d^",
nouden door bet voorgeven, dat bet haar einde .
fijk gelukt was, in,hare boedanigheid, alt afftammelinge nit
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bet huis van V A L o I s , de Koningin voor zich to winnen .
Ten einde ecbcer alle mogelijke voo :zorgen to gebruiken tegen eene teleurftelling barer plannen van de zijde des mis .
leiden Kardinaals, wist zij dezen tot eene reize naar zijne
landgoederen in den Elzas to bewegen ; daar zij hem, in
een briefje van de Koningin, Hoogstderzelver verlangen to
lcennen gaf, dat hij zich voor eenigen tijd zoude verwijde .
ren, „ ten einde," gelijk bet heette, „ haar gelegenheid to
geven, om intusfchen zekere maatregelen tot zijne verheffIug tot den post van eerften Minister to kunnen voorbereiden . De Kardinaal vertrok werkelijk .
Intusfchen had de Baron V A N Ir R E T E U I L, toen Minis .
ter van bet Koninklijk huis, en een even ijverig aanhanger
der Koningin als verklaard vijand van den Prins V A N R 0 .
TIAN, vernomen, dat barer Majesceits naam bij den aankoop
van bet halsfieraad bij den juwelier B .o HIM E R misbruikt was
geworden, en haastte zich, om de Koningin van deze onbe .
tamelijke handelwijze kennis to geven . M A R I A ANT 01 .
N E T T A, niets vermoedende van bet bedrog, waarvan de
Kardinaal bet fagtoffer was, en flechts aan haren diepgewortelden baat tegen hem gehoor gevende, was, met regc, ge .
weldig verftoord . Intusfchen werd , op den raad van B R ET E U I L en haren voorlezer, den Abt V E R mt o N n, beflo .
ten, den naderenden eerften termijn van 400,000 livres der
betaling van bet halsfieraad of to wachcen, om, wanneer
deze, gelijk to verwachten was, door den zeer in fchulden
flekenden Kardinaal niec dadelijk voldaan werd, des to zekerder maacregelen tegen hem to kunnen nemen .
R O II A N kwam omcrent dezen tijd to Parijs terug , en ,
niec in Nat zijnde om de bovengemelde fom bijeen to krijgen, deelde hij aan de Koningin zijne verlegenheid in een
briefje mede, hetwelk, als gewoonlijk, door de handen der
Gravin ging ; waarop bij , door baar , ten antwoord kreeg ,
dat men zich bezig hield met bet bijeenbrengen van een
fonds ter aflosfing ; maar dat men, ingevalle van onvoorziene
telenritelling in dezen, faac maakce, dat hij de gelden zoude
voorfchieten, daar de termijn volftrekt flier verloopen mogt
zonder betaling .
Men ziet, met welk eene bijna helfche list de doortrepte
Gravin haar fagtoffer wist to keteuen. Ilet verdichte antwoord der Koningin gaf den Kardinaal aante dinx - zich tot
den Schatmeester, 5 T. jA bi E S, een man van onmetelijk
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rijkdora, to wenden , en dezen bet geheim toe to vertrouwen.
S T . j A M E s betoonde zich ook werkelijk tot bet verlangde
voorfchot bereid , en de Kardinaal gaf van dit gunflig ge .
voig weder, langs den gewonen weg, berigt aan de Konin .
gin . Doch op eens begon Prins R O H A N zich to verwonderen, dat de Koningin , in weerwil van dezen nieuwen dienst ,
en van den vriendelijken Loon in hare brieven, ten aanzieu
van haar perfoonljk gedrag niets veranderd was ; hare hou.
ding jegens hem , wanneer hij aan bet Hof voor haar ver .
fcheen, was gefrenger dan ooit, en hij deed deswege aan
de Gravin de bitterfle klagten . Deze doortrapte vrouw ondernam bet, hem , door een nieuw bedrog, van zijne twijfelingen grondig to genezen . Hij kreeg weidra een briefje van
de Koningin, waarin zij zich beklaagde, hem nog niet open .
lijk de gewenschte bewijzen barer welwillendheid to hebben
kunnen geven , maar hem, in vergoeding daarvoor, in eeu
der boschjes van bet park van Verfailles, des avonds tusfcheii
ii en 12 ure, een onderhoud beloofde . De Gravin, moet
men weten , had op de promenade van bet Palais - Royal, to
Parijs, eene Actrice, D' OL I V A genaamd, opgemerkt, wel.
ker geilalte en gelaacstrekken veel gelijkheids met die der Ko .
ningin hadden . Men viist haar to beduiden, dat de kleine
rol , die zij fpelen zoude , nan de wenfchen van bet Hof to
gemoet kwam, terwijl er flechts eene fchercs bedoeld werd ;
en zoo werd de toefemming van eene perfoon, die van hare
bekoorlijkheden leefde, tegen eerie belooning voorgeld,fpoe .
dig verkregen . Deze Actrice begaf zich derhalve (in bet be .
gin van Augustus 1785) in eerie huurkaets naar Vesfailles,
en bier werd haar het bedoelde boschje aangewezen, 't welk
men den Kardinaal to voren insgelijks had aangeduid .Delat
fle verwachtte bet gewenschte uur met een onbefchrijfelijk
ongeduld . Op den bepaalden tijd verfcheen de gewaande Kottingin ; zij fluisterde den volkomen misleiden Kardinaal, die
haar eerbiedig de hand kuste , toe : „ Ik ben over u tevreden ; ik heb flechts een oogenblik tijd , om u to fpreken . Spoedig zal ik u tot de hoogile gunst verhefen .' Op betzelfde oogenblik verhief zich cen, door de Gravin
met opzet gelast en met de Actrice afgefproken gedruisch ,
waarop deze haastig zeide : ,, Daar komen Madame en Ma .
dame D' A R T O I S ; ik moec mij verwijderen," -- den Kardinaal eene roos aanbood, en verdween .
Deze gebeurtenis , intusfchen, verhaastte de oncknooping.
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R o u A N, nu geheel gerustgefleld , drong bij s T. I A M E s
nog fterker, dan to voren , om geld aan, en deze wendde
zich, om, tot betaling van zulk cene aanzienlijke fom, to
voren de uitdrukkelijke toeflemming der Koningin to verkrij .
gen, tot Karen, reeds genoemden, voorlezer, den Abt v Bit .,
M o NU, en den Minister B R ET E U I L .
De Koningin, door
heh van de zaak onderrigt, befchouwde de handelingen des
Kardinaals als eene gaauwdieverij, met oogmerk om zich geld
to verfchaffen, waarbij boar naam misbruikc werd ; en wise
zij alzoo den Koning to overreden, hem gevangen to zetten
en zijn proces ce la ten opmaken ; ecbter werd er befloten,
hem vooraf to hooren .
Den 15 Augustus 1785 , toen bet geheele Hof in bet ka .
binet des Konings ce Yerfailles verzameld was, en ook de
Kardinaal zich aldaar in pleeggewaad tegenwoordig beyond,
gereed om zijne Majesteic ter misfe ce vergezelien, werd hij
onverwachts in eene b'innenkamer geroepen, waar hij zeer
verrast was, ook de Koningin aan to treifen . De Koning
vroeg hem terftond, zonder nadere inleiding : wat er gebeurd
was met een halsfieraad, hecwelk hij voorgaf voor de Ko .
ningin gekocbc to hebben . Deze enkele vraag, onder dusda .
nige omfiandigheden gedaan, deed een licht in zijne ziel opgaan . „Sire!" riep de Kardinaal uit, ,, ik zie ce laat, dat tic
fchandelijk misleid ben ;" en, zonder op eene vraag, hem inmiddels door de Koningin gedaan , ce antwoorden, voer hij voort,
zijne onfchuld to bezweren . „Kardinaal I" viel hem de Koning
in de rede, „ik vind uwe ontroering over deze onverwachte
ontdekking zeer natuurlijk. Wees bedaard, en opdat u noch
mijne tegenwoordigheid, noch die der Koningin hinderlijk
zij, zoo begeef u in her naaste vertrek, waar gij eileen zulc
zijn. Door vindc gij papier, pen en inkt ; fchrijf sites op,
-;vat gij sangeande de zaak weec, en geef u daartoe den be.
noodigden tijd ." - De Kardinaal gehoorzaamde, fchreef
omcrent een kwarcier ours, en f}elde, coen hij de kamer
weder intrad, den Koning een gefchrifc ter hand . „Ik moce
u titans aanzeggen," zeide daarop de Monarch, „ dat gij in
verzekerde bewaring zuic gefteld worden ." - „ Sire!" hernam de Kardinaal, hevig ontroerd, „ ik zal mij altijd aan de
bevelen van uwwe Majesteic onderwerpen . ; maar befpaar mij
den fmaad van eene gevangenneming in miju pleeggewaad en
voor de oogen van lies ganfche Hof!" - „ Hec moot zoo
zijn," antwoordde L o D E w IJ R, hem ijlirgs verlacende . Op
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hetzelfde oogenblik gaf de ontbodene Baron v A N B It E T E U I L
op de galerij , werwaarts zich &bans de Kardinaal had bege,
ven, her bevel tot zijne gevangenneming, 'c welk door den
Majoor van de Gardes -du-corps, D' A G 0 U ST, ten uitvoer
werd gebragt.
Onder dit geleide, en wet op een' tijd, wanrop hij in de
kapel had moeten zijn, zag hem On 4na pikeurs nit hoe
flat terugkomen, en maakte daeruic op , dat er iets buftea
gewoonss moest zijn voorgevallen . Hi} fpoedde zith , zrta .
der zijn voornemen aan iemand to openbaren, naar den fl<al,
liet ten paard zadelen , en reed in allerijl naar Parijs, waar
bij zich terflond lief aanmelden aan bet pateis des Kardinaals,
met verzoek om tot deszelfs Viearis , den Abt (i E o R G E L,
to worden coegelaten, die, van de gevangenneming des Kardinaals onderrigc, dentijha,omlepirnftuk
ken van eenig belang, en vooral eene roode portefeuille,
welke de verdichte briefwisfeling met de Koningin bevatte,
to bergen. Des namiddags werd de Kardinaal in zijn rijtuig,
onder bet geleide van den Heer D' A G 0 U s T, naar Parijs ge.
bragt ; en kort daarop vervoegde de Baron V A N B R E T E V I L, in
zijn hotel aldaar, zich bij hem, om zijne papieren to verzegeten,en hem de, vroeger vermelde, vermeende volmagt der
Koningin , tot aankoop van bet halsfieraad voor hair, waarop
hij zich beroepen had, of to vorderen, die tegen eene quitancie werd afgeleverd . Na den avondmaalcijd, then de Kar.
dinaal in gezelfchap van den Abc G E 0 R GEL en den Ma .
joor D' A G o U S T hield , maakce hem de laatfle bet bevel des
Konings bekend, om hem nag dienzelfden avond naar de
Bastille over to brengen . Inderdaad kwam de toenmalige
Gouverneur derzelve, de bekende ongelukkige Graaf VAN
L A U N A Y , tegen middernachc, met zijn rijcuig, om hem
derwaarts to geleiden .
Insgelijks maakce men zich meescer van de Gravin DE LA
At O TT E, die zich
nog to Bar -fair-Rube beyond, van
waar zij juist voornemens was zich naar Engeland to bege .
ven . Zij werd, to gelijk met C A G L 1 0 8 T R 0, naar dd
Bastille gebragt . De Koning legde voor bet overige, en men
mag dit , ter eere van den ongelukkigen Monarch , Diet verzwijgen, eene buitengewone gematigdheid aan den dag, bij
het vervolgen dezer belangrijke zaak . Hij ftelde den Kardinaal R 0 H A N de keus voor , om de beflisfing over zijn lot
tan deszelfs genade, of aan de uicfpraak van een GeregtsMENGELW. I8a6 . N,O. 13 .
Q q
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hof over ce laten ., en liec bet, teen bij bet faarae verkoos,
aan hem over, to bepaleu, voor welke regtbank hij wilde
teregtfaan . De Kardinaal koos bet Paalement , en tot zijn'
verdediger den Advocaat T A e, GET. Oak wend hem ver .
gund, de leden zijner familie bij zich ce zien ; en, in p1aets
van bet hot in een van de torens der Bastille, hetwelk hem
de halt des Barans VAN B a E T E U I L had toegedacht,
v4rd den Gouverneur door den Koning volmagt gegeven,
hens gene know in ztjne eigene wonkrg in to ruimen . On .
danYs deze fchtjnbare begunftigingen, was echter de toe.
gtud des Kardlosals, bif den aanvang van bet proces, vet .
febrikkeiik . De verklaringen van a 6 , 11 M E R en s T, ] A M E s
wvaren ftellig in zijn nadeel . De Gravin D E L A M O T T B
oAtkende wiles, en zoehc zelfs E q G L1 o s T ft o a18 medeplig .
tige bij den aankoop van bet halsfteraad en bet misbruiken
van den naam der Koningin to doen voorkomen . Daarbij
$want bet aandringen van den juwelier op betaling der hem
verfchuldigde fom ; flechts ter naauwer nood werd deze
laatfe bevredigd door bet voorflel van eetf naderen termiijn
ran betaling .
In deze hagchelijke getteldheid van zaken verfeheen bif
G a o R G E L zekere Abt DE i U N-K a x, die zijne dienilen
aanbood, en zekeren Pater LOT H, een Franciscaner monnik, die in de nabijheid van de Gravin to Pares gewoond
en veel bij hear ann huffs verkeerd had, tot getuige eanvoer.
de. Door dezen vernam men , dat V I L L E T T E de fcbrijver der tan de Koningiu toegefchrevene briefjes en der
volmagt tot den koop was geweest, en dat de Actrice D' Or
L I v A de rot der Vorflin in bet park ce Verfailles gefpeeld
bad ; zelfs de buurkoetfier, die haar derwaarts gereden had,
werd opgefpoord . Te gelijker tijd gelukte her aan G E o RG E L's onvermoeide pogingen, den verkoop der diamanten
to Leaden en bet beleggen der gelden voor rekening der
Gravin to bewijzen . Mdn maakte zich van de Accrice D' oL I V A to Brusfel meescer, en van V I L L E T T E toGen,v
werwaarcs zij gevlugc waren . Door hunne verklaaingen begon zich de chaos dezer helfche intrigue eindelijk
op to klaren.
Tegen Pinkileren van bet volgende jeer (1786) was ein.
delijk dit wijdloopig en zeldzaam procen zoo ver gernjiru .
eerd, dat bet Parlemenc zich for de uitfpraak van bet von .
nis konde verzamelen . Geheel Parijs , ja men meg zeggett
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gebeel Frankrijk, en zelfs E'uropa, had de getpaitnenaandscbt

gevestigd op den ulel}ag eener zaak, In welkb ee*ioningvoot
de gekwetfte eer zijner Gemalin tegen Nijaes Greet
. Aalttuoe •
zenier, Kardinaal en Bisfchop, ala aenialaget gptrad, i)en
g I Mei 1.786, om 9 ure des avonds,, velgde, Do eesle tut(lb
sitting van 18 wren, de uitfpraak vas *et vosbis, wasrbg
de Kardinaal van sue en elke fort van sesklap gdleet weed
vrijgefiroken . De Gtuvia e s L A a1 o T trz Weedd veMronett
pot de ftra& van bet btwndmerk op beide facuders -met
de letter V (Y®kufe), es voorta vetoordeeki, am hat men
rige barer dagen in 8ett*rr to woaden opgettocen ;
V I I. b E T T E ward nit bet Rijk vevbetmes . y hmtwielk c it.
cs verlaten moest y en de aide u' cH
IS L I O d T R O inage
Den
L I a A werd , na de regtspleging, in vrijbeid gefteld,
Baron V A N 1; R E T V U 11. Wad Opg+edragen , den Kt sdt'
meal bekend to maken , dot bij de Bdeft aoge vetliiteat
4nesuwelijks was de laatfte echter weder in bet pedeis to
Straatsbarg teruggekeerd, toen hem adjse ont Oceing ft
den post van Groot • Aahnoezenier en ztjne vetbanning nut
de abdij Ci aife - Dieu , in lie .gebergsen van Atnergtm,
;eerd aengekondigd . Zoo grobt de bibjdfe1 p was, wasri
mede in de hoofdftad zijne geregtelijke vrVfpraek wend oaq•
gel}orard, even ftbrk was de ontevredenbeid ever dezen
meatregel aan bet Hof. inrusfchen was bet tooh onmagelijk, eat hij zijnen post behield ; en, war zljne verbaniting naar de abdij betrof, had hij dezetve rijkelijk vet .
diend . De Koningin, flechts geboor gevende san hat ge.
voel borer beleedigde eer, was buiten achzelve twer dgtl
uitflag van bet proves ; zij befchonwde de vsrijfprsak doe
Kardinaals ala eene zegepraal, welke de invlobd ft groote fakir .
lien des Rijks op bet Parlernenc zelve over de Koniriklajke
wasrtligheid behaeld bad ; bet was haae aamegelajk, zieh
eenig begrip to vormen, dac sulk een fnotid vergrijp Met
near de wet firafbear was. Hare boezemvriendin, de f#brtogin v A N P 0 L I G N A C, moest de onaangename teak op zieh
nemeo, om haar deze uitfpraak ran so kondigen ; nietnond
,andera durfde dic ondernemen . -- Toen de t3rnvin Dg L A
MOTTE baar vonnis hoorde, verviel zij in edge onb
fchrijfelijkee woede, en braakce verwenfchingen nit tegen
B R E T E UI L en de Koningin zelve, waardoor de Voor.
zicter gannoodzaakt was, War een' doek in den mend to
laten fteken . Gedurende de teregtfteiling zelve btrod zti beQ q
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vigen tegenfand, en bet gelukce ter naauwernood, haar op
den Unen fchouder to brandmerken . Onder de verwenfchingen, die men van haar hoorde, onderfcheidde men deze
woorden : „ Het is mijne fchuld , dat ik dezen fmaad lijde ;
ik had fechcs ddn woord to fpreken , en ik wierd gewurgd ."Deze woorden geven veel fof cot nadenken ; en wanneer
men daarbij in aanmerking neemt, dat de Gravin D E L A
MOT T E uit de gevangenis , naar welke men haar na den af .
loop ter teregtfielling bragt , reeds na verloop van negen
maanden op eene onbegrijpelijke wijze naar Engeland ontvlugtte ; dat daarna de uitgave barer Gedcnkfchriften, waarmede zij van daar dreigde, door de Hertogin V A N P 0 L I(; N A c , die deswege zelve eene reis moest ondernemen , werd
afgekocht ; wanneer men, zeggen wij, deze daadzaken in
verband befchouwc met die vermoedens waarcoo de loop dezer zonderlinge gefchiedenis zelve reeds aanleiding had gege .
ven, dan beefs men een ruim veld tot bedenkelijke gisfingen . - Het uiteinde der Gravin was voor bet overige zeer
treurig ; zij fortte neder nit de derde verdieping van een huis
van openbaar vermaak to Londen , waar zij den nacht in ongebondenheid had doorgebragc, en men voctd haar des mor .
gens dood op de fraat liggen .
De Kardinaal vertrok, onmiddellijk na de beflisfing van zijn
lot , naar zijne ballingfehap in de abdij Chaife . Dieu , van
waar hij, tot herfel zijner gezondheid, eerst naar iJiarmou:
tier in Touraine, en daarop naar zijne refidencie ce Sa verne
in den Elzas verplaatst werd . In bet jaar 1789 verfcheen
hij, als vertegenwoordiger der Geestelijkheid van her ambt
Hagenau, in de geconfitueerde nationale vergadering ; maar
de volksleiders vleiden zich vergeefs ; zij meentlen namelijk ,
dat bij , nit haar tegen bet Hof, hunne plannen zoude begunfligen ; maar hij wees dezelve van de hand . Spoedig
daarna dwongen hem de woelingen der Omwenteling, haar
zijne bezittingen in Duitschland terug to keeren, alwaar hij
zich, vooral door zijne weldadigheid, de algemeene achting
verwierf, en door de deugden zijns ouderdoms de dwalingen
zijner jeugd deed vergeten . Ilij flierf to Ettenheirz, den 17
Februarij 1802 .
(*) De Vertaler heeft eene afbeelding, naar het oorfpronkelijke, in natuurLike grootte, gezien van dezen Collier, waarin hij ongeveer 625 fleenen
telde, zeer vele zoo groot als kleiue knikkers, cu enkele van grootte en gedeauce als een duivenei.
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BRIEF

VAN FEN' DER JONGE EGYPTENAREN, ONLANGS TE PA-

RIJS, IN DE STRAAT CLICHY, AANGEKOMEN, OM EENE BE .
SCHAAFDE EN GELETTERDE OPVOEDING TE ERLANGEN ,
AAN ZJJNEN VADER TE DAMIATE .

TY Y ij hebben, mijn zeer geliefde Vader 1 onder de befcherIr,ing van den Profeet , behouden en gezond , bet einde onzer
reize bereikt . Wees omtrent bet laatfle gerust : de Franfche
Doctor, wien men daarmede heefc belast, zegt, dat ik gezoud ben ; alleen vond hij mijne tint een weinig bruin , en
heeft mij een geneesmiddel voorgefchreven, om dezelve to
verhelderen . 1k doe alles , wat men van mij wil : ik ben bier
om to leeren . hle Agotheker van bet huis heeft ook, in
eene groote metalen huis, lets gebragt, dat ik wel gaarne
zou willen weten, wat hot was ; bet is bet'emd voor mijn'
neeF M s s T A P H A . ik begrijp niet, wat hem dit voorregc
heeft doer verwerven ; en wij al ten hebben verzocht , slat
aan ell: outer even veel moat worden gegeven .
Her gebouw , waar wij ons bevinden , is ruim en zeer gemakkcl~k ; maar hot beast, ongetukkig , flechts twee puttee,
rsCne pomp en ddn verlastbak : ons ontbreekt dus water voor
de menigvuldige wasfchingen , door onzen heiligen Godsdienst
voorgefchreven . Men heeft echter in doze behoefce voorzien, en eene overeenkomst getrofFen met den Directeur
der huisbaden, die ons elken morgen veertig geheele baden
zal leveren ; en alzoo zal bet ligchaam der kinderen van MAIi o M E D voor al le bezoedeling bewaard blijven .
In dit land drinkt iedereen wijn ; men heefc ons denzelven,
zeker uit onachtzanmheid , toegediend , en wij hebben dien
nit leergierigheid gedronken. Zal ik bet bekennen? dat beviel ous refit good, en dit vocht, ons door de Wet des Pro .
feels •v erboden, begon ons onmisbaar to worden ;, maar ge .
lukkig bemerkte een onzer onderwijzers het gevaar, en hield
ons aan den rand des afgronds flaande . Hij heeft een verwonderiijk middel uitgedacht, om ons tot de pligten eener
flrenge vroomhcid terug to brengen, door aan onze tafel de
Bourgogne to doen vervangen door hetgeen men Surene noemc .
Het gevolg was krachldadig ; wi. j hebben een' afkeer gekregen
van den wijn, en zullen then in ons ganfche leven niet wedr
drinken . A L L A H !
Do Lirecceur van ons Collegie is een der Leden van bet
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Infhcuut, die in Egypte geweest zijn . Deze reis is alles, wat
bij gedaan beefs, om den titel van Geleerde to verwerven.
Diensvolgens zijn wij , die regelregt uic hetzelfde land komen, en hetzelve peer w6l ker:nen, desgelijks jonge Geleerden ; en ondertusfchen zendt men ons naar Parijs, om aldaar
onderwezen to worden I Men kan dus in Frankrijk al beef
gemakkelijk Lid worden- van bet Inflituut . Wat daarvan zij,
onze Directeur betoont veel zorg en genegenheid onswaarts .
Hif fpreekt, zegt men, bet Arabisch, en is wel zoo goed,
van nu en dan ons tot tolk to willen dienen, ten aanzien van
de npodwendigheden des levens . Onlangs waagde 1k bet, hem,
in onze tool, to verzoekep om wat rijst ; hijantwoorddemij,
dat hij mij verflond, en een oogenblik daarna bragt een bediende mij een fervet . den van beide moec waar• zijn ; bf dat
ik mij kwalijk heb uitgedrukt, df dat onze Directeur geen
.zoo goed efrabler is als hij wil fchijnen .
In afwachting van bet onderwijs, gaan wij wandelen . Wij
:zijnm itr de Champs -Ely/des geweest, en hebben Tivoli en bet
Palais-Royal bezigtigd . Geen becooverender verblijf, dan
bet loatstgenoemde ! Hec is een uitgebreide bazar, waar de
rijkdommen der geheele wereld zijn uitgeflald . In een' be .
koorlijken ruin, wiens bloemen de luchc doen geuren, wiens
watervallen alomme koelte verfpreiden, verfchijnt, bij bet
vellen van den avond, een ganfche zwerm van jeugdige
ichoonheden, ongecwijfeld uit een' naburigen harem ontfnapr.
Geen n1jdige fluijer dekt hare aantrekkelijkheden ; geen wach .
ter befchermt dezelve. Eene van haar zag mij lagchende aan ;
bet was eene brunette, nog bevalliger, lieve Vader! dan uwe
AE T U L B A , welke u drieduizend feguinen heeft gekost . Het
vuur barer blikken was tot in mijne ziel doorgedrongen : verPukc, bedtwelmd volgde ik haar, en fond op bet punt van
ik had dien
haar mijnen zakdoek toe to werpen ; maar
piet meer. Eene voorzigtige hand had zich van denzelven
meester gemaakt, zeker om mij to beletten eene onbezonnen .
beid to begaan. Om her even, ik zal deze plaats andermaal
bezoeken, en de fchoone onbekende dear wederzien ; en ik
fmeek u, VaderliefI wanneer mijiie opvoeding voltooid zal
zijn , boor voor mij to koopen, bijaldien zij , gelijk ik hoop,
to koop is.
>!k moec bier mijnen brief befluiten ; men roept mij, om
roar de Moskee to gaan : gij moet weten, dat wij er reeds
eene hebben , die vrij net en wet is voor eene Moskee, door
Ongeloovigen gcbouwd . Laat ons hopen, dat de werklieden
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zullen verlicht worden door een' ftraal van A L L AR'a beer.
lijkheid, en dat M A H o M E D zich over hen ontfertue I lk zal
niet in gebreke blijveu , , m1j .n waarde Vaderl u datgene nrede
to deelen ; wat inij vender opm'erkelijk moge voorkomen„
Veal yolks komt ona ziesa : one Gollegie that des Dingidnge
en Donderdegs open vonr bet publiek, even ala bet Mufcom
en de Menagerie. Men heeft mij verfeheidene kleine gefehenltetl
gedaan, welke ik gaarne wilde erkennen, Wees zoo geed, en
Mid mij tot dat eRAde, met de eerfte gelegeekeed , twee kib .
kodillen en vijf of zes ratelflangen, wake ik, sot eene $64
daohtenis , onder mljne beste vrieuden wilde rouddeelen .

9E VERLOREN POST.

(Eene echte 4nekdote .)

In bet jaar 1779, toen de oorlog tusfchen Engeland en des.
zelfs voormalige 4merikahnfche Ti olonien op bet felst blaakte, floeg eene afdeeling der Engelfche troepen hare legerplaats
op tan den oever eener rivier . Men vond bier eene door dd
natuur zoo wdl verfterkte plaats, dac men zich tegen alle
overrompeling en krijgslist van den vijand volkomen beveiiigd
achtte. De 4merikaanfche oorlog was op fommige plaatfen
een eene foort van jagt, dan een geregelde veld :ogt . ,, Inthen gij met to veel kunsc to werk gaat," zeide w A s u 1 N GT CN , ,, zoo zult gij niet flagen . Zorgc fIechts , dat birder
uwe troepen eene goede krijgstucht bewaard blijve, opdat
gij, in geval van nood, in ftilte den aftogt kunt ilaan, of
met elkander de doelmatigite middelen beramen tot een' aan .
val . Zietdaar sites , wet bet welzijn des vaderlands van u
vordert .•'
De llmerikanen hadden de Indianen in hunne gelederen ingelijfd, en hen zeer gefcbikt gemaakt tot eene foort van
oorlogvoeren, voor welke zij,door hunne wijze van opvoeding
en gewoonten, bij uititek berekend waren . Zij kwamen plot .
feting uit hunne digte bosfchen of diepe moerasfen to voorfchijn, en bragten dagelijks met hunne pijien of tomahawks
veel nadeel toe aan bet Engelfche leger, daar zi) derzelver
fchildwachten overrompelden , de achterblijvers wegvoerden,
en, wanneer er alarm geflagen werd, zich op de vlugt begaven met zulk eene fnelheid , dat de beste rniterij hen niec
konde volgen, en eene wijkplaats zochten in rotten , waar
men hen niec zendcr gevaar iron na :1cren .
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Ten einde zoo veel mogelijk deze foort van ooriog to
ontwijken, bij welke meer to verliezen, dan room to beha .
len was, had ieder Engelsch regement de,partij gekozen, orn
zijne voorposten tot op een' grooten afftand van de kwartieren uic to zetten, fchildwachcen verfcheidene mijlen ver in
de bosfchen to plaatfen, en rondom bet leger fcherpe wacht to
houden . Een regement voetvolk was gelegerd aan den zoom
eener gemeene weide . Hot was char geposteerd, ten einde
bet leger tegen alien aanval to beveiligen .
De diensc
NJ dot regement was zeer gevaarlijk ; want bet teed vele
verliezen, daar de fchildwachcen telkens op hunne posten door
de Indlanen overrompeld werden , zonder dot men eenig
fpoor konde ontdekken van de wijze, wasrop zij werden opgeligc, behalve, in enkele gevallen, eenige droppelen bloeds
op bet gras . Sommigen dachten aan verraad , en grondden
zich op den last, aan de fchildwachten gebeven, om , ingevolle van overrompeling, bun geweer of ce fchieten, en cp
die wijze de hulp der naburige poscen in cc roepen . Anderen, die bier geen verraad konden vooronderflellen, zagen in
de verdwijning der fchildwachten een geheim, alleen door
tijd of coeval op to klaren .
Op zekeren morgen, terwijl de fchildwachten, als naar gewoonte, gedurende den nacht uitgezet waren , kwam de wacht
bij zonsopgang een' post aflosfen, die op een' aanmerkelij .
ken affland in her bosch geplaacst was . De fchildwacht was
er niec meer! Men was zeer verwonderd , offchoon men er
reeds aan gewoon moesc zijn . Men plaatfle er een' ander'
man, en wenschce hem, toen men hem verliec , een borer
lot toe . ,, Zijc niec ongerusc," zeide de foldaat op een' coon
van zelfvertrouwen ; „ ik zal niec deferteren ." Met pelotoiu
trok naar de c orps . de -garde terug .
De fchildwachcs werden om de vier uren afgelost . Toen
nu de wachc, op den bepaalden tijgl, den post kwam aflos .
fen, vond zij, tot hare verbazing, den man wederom verdwenen . Men zocht overal In bet road ; maar men vond
nergens eenig fpoor, waar hij kon gebleven zijn . Her word
dus nu dubbel noodzakelijk , dot de post bezel wierd ; men
Tier er weder een' order' man flaan . Incusfchen had bet gebeurde, gelijk men ligtelijk kan nagaan, allerlei bijgeloovige
en vreesachtige denkbeelden bij de foldaten opgewekt , tvelke her geheele regement aanflaken . De Kolonel gaf, zoodra
hij van bet gebeurde kennis kreeg, zijn oogmerk cc keonen,
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om do weeht to vergezellen, wanneer zij den, post zoude
gaan aflosfen . Ter bepealder tijd trokken zij gezamenlijk derwaarts en ftonden op nieuw niet weinig verbaasd, toen zij
den post onbezet vonden .
In doze omltandigheid was de Kolonel in twijfel, of hij
op doze plants eene geheele kompagnie moest uitzetten, dan
of hij den post weder moest toevertrouwen aan eene en .
kele fchildwacht . Hec was van belang, de reden to weten
van bet verlies van mannen van beproefde dapperheid en
zedelijkheid ; en de maatregelen, die men tot dat einde in
bet werk had gefteld , fchenen niet gefchikt, om zulks to ont .
dekken . Her regement had nu weder drie dappere foldaten
verloren, en nan een' vierden zulk cen' gewaagden post toe
to vertrouwen, was niets minder clan hem can eon' wisfen
dood ter prooiie to geven . De arme kerel, (lie thans aan de
beurt lag, of,'cnoon voor bet overige een man van veel
moeds, beefde van bet hoofd cot do voeten . ,, Ik zal in .
tusfchen mijn' pligt doer," zeide Lij tot den Ofrcier : „bet
moet zoo zijn ; maar liever zoude ik mij op eene andere
wyjze later van kant maken ."
1k wit hier niemand op zijn' post zetten tegen zijnen zin,"
antwoordde de Kolonel .
Teritond kwam een man uit de g,lede-en to voorfchijn, en
hood zich -.an . om op fchildwacht to ftaan . Zijn befluit werd
algemeen toe cjuichr . „ 1k zal mij niet levered laren van .
get: ," zeidc hij , „ en gii zult in alien gevafe van mij hooren . rsi,j he, minfte, dat cr gebcurt,bij hot miofte gedruisch,
dat 1kk hoot, zal ik vnur geven . 1117 bet gekras van eene
reef , het vallen van een bled , los ik mijn geweer . Gij behoeft dus descve ;e voor mij niet ongerust , mean flechts op
aiwe ! :oede to zijn, om fchieiijk toe to fchieten :
i?e ' ;Olcnel wcnscate hem gelult , en prees zijnen mood .
Zinc ;:a ;eeraden drukten hem do hand , en verliecen hem met
een treurig vaarwel . De kompagnie verwijderde zich zwijger' , cu wacl;tte aan de cures
: (le
den nitflag af.
Er was reeds eeu our verloopen, en alien luisterden be1tendi, ; met cen anyltig ongeduid, toen men eindelijk een'
geweerfehoot hoorde vallen . Do wacht marcheerde onmid .
dcilij', : , e :en ^,ls to voren vert;ezeld door den Kolonel en
cent c der nicest erv^.rcne O .';cicren van bet regement,
near den n`tgezeiren post . Tocn zij op ecrigen afitand van
ecru-4iv .e t'cr'A- 1'Y•c rd warm , zagen zij de fchildwacht hen
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nederen, een' man bij de haren met zich flepende . Na .
derbij gekomen, herkenden zij een' Indiaan, lien hij gedood had . Men vroeg hem terflond naar hergeen hem was
wedervaren .

„ Ik had u gezegd , Kolonel !" fprak de foldaat, n dat ilc ,
bij bet eerfte gedruisch , vuur zoude geven, en dac befluic
heefc mij bet levee gered. Ik bad nog niet lang op mijn'

post geflaan, toen ik lets hoorde, niet ver van mij all. Ik
zag rond, en onrdekte een 4merikaansch zwijn, hetwelk , al
grazende, hazelnoten fcheen to zoeken onder de bladeren .
Daar deze dieren hier zeer gemeen zijn, hield ik niet Lang

op hetzelve bepaald bet oog . Maar, altijd op mijne hoede
zijnde cegen een' onverwachten nanval , en niec wecende, wac
ik als een' wezenlijken grond van fchrik moesc befchouwen,
achtte ik bet, bij eenig nadenken, raadzaam, de oogen op

dat dier gevestigd ce houden, en alle deszelfs bewegingen in
de ilraiken'gade to flaan . Maar bet was de tijd nog niet om
bet fein to geven, en ik vermoedde nog heimelijk verraad
van een' anderen kant. Evenwel kwam bet mij opmerkelijk
voor, dat ik bet dier een' omweg zag nemen, om in een
digt kreupelbosch to komen, dat achcer mijn' post gelegen

was. Toen bet nu op een' geringen affland van mij verwij .
derd was , ftond ik op bet punt van op hetzelve aan to leggen ;
maar mijne kameraden, dacbt ik, zouden mij befpotten, inthen 1k bet dier doodde, en daardoor zoo veel beweging veroorzaakte. Ik had reeds befloten om bet to laten loopen,
toen bet bet kreupelbosch nabij kwam , en ik in deszelfs

gang lets onnatuurlijks meende to befpeuren . Daarop mikte
ik, en velde bet ter neder ; wanneer bet een geluid van zich

gaf, dat ik voor een menfchelijk geluid herkende . Dezen
Indiaan had ik gedood . Hij had zich zoo digs in die wilde

zwijnenhuid weten to hullen, zijne handen en voeten waren
er zoo wel in verborgen, dat deze vermomming ook mij
gemakkelijk konde bedrogen hebben . Hij was met een mes
en cell tomahawk gewapend ."

De oorzaak der verdwijning van de andere fchildwachtcn

was nu tevens opgeklaard .

EENIGE B11CONDERHEDEN, AANGAANDE TUNIS,
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l 'k beyond mij op de haven van hrarfeille , en zag eon Brigantijn, die zich gereed maakte om naar Tunis of to zeilen .
0nwillekeurig beving mij de lust , om die fed ce bezigtigen,
en ik nam de eerfte gunffige gelegenheid waar, om mij der .
wearts to begeven .
Men flelc zich doorgaans eene reis naar Barbarije als een'
togt van groot belang voor ; die is echter zoo Diet, en voor
weinig koscen ziet men in een kort tijdsbeftek vele gedenk .
teekens , menfchen en flranden, die alie onze opmerking ver .
dienen .
Ik heb een bezoek afgelegd bij onzen Conful - generaal. ,
den Heer G U Y s, die mij in ilaat flelde , om volkomen veilig en op eene zeer aan„ ci ame wijze in die land ce reizen .
De belastingen worden in die koningrijk , of, wil men lie .
ver, in deze republiek , want de faatsinrigting heeft hier een'
gemengden regeringsvorm , geheven door een leger, hetwelk
de fchatpligtigen tot becaling dwingt, en tweemaal 's jaars de
belastingen int van de Cbristenen , Joden en drabieren .
Ik heb mij met een dier legers op weg begeven, en ben
bierdoor in de gelegenheid geweest , om mij naauwkeurig be .
kend to maker met de zeden , den grond en deszelfs voortbrengfels , en de gebeurcenisfen van dit l and . lk flelde mij
niets dan dorre zandwoestijnen voor, en was 4us Diet weinig verrast , toen ik incegendeel bekoorlijke valleijen en zeer
fchilderachcige landouwen zag . De grond is Pit zijn' card
zeer vruchtbaar ; maar de ftrooptogcen der Bedoriinen fchrikken den landman af, denzelven behoorlijk to bebouwen, en
men ziet op do velden bi ;na Diets dan rogge en rijst .
ik heb bet strand bezochc , wear K A R E L V can land flap .
te, bij gelegenheid van zijnen togs naar 4f•ika . Met aandoening heb ill vercoefd op de plaats , waar de H . L 0 D Ew rl x het leven verloor . Ik lleb mij , gelijk weleer M AR I v s , nedergezet op de bouwvallen van Carthago : ik bad
dezelfde reden Diet als hij , om mij in gepeinzen to verdiepen ; ik kon rail echter Diet onthoudan , mij toe to gevea in
wijsgeerige befpiegehngen aangaande deze naauwelijks meer
zigcbare overblijffelen van de trotfche Irededingfler van Rome.
1k zocht, maar vergeefs, de zeilen van die terras, waar
E N E A 5 can n 1 D 0 z ij i:e rampen verhaac , en ill konde den
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beroemden toren Van A L M E N A R niet meer beklimmen , dewijl deszelfs trap en bet grootfle gedeelce der muren verwoest is .
Wanneer men oudheden wil zien, die nog meer ongefchon.
den bewaard zijn gebleven, dan moet men meer binnenwaarts
doordringen ; en wanneer men, gelijk ik zulks deed, de geldheffende foldaten en de fabelflagen uitdeelende ontvangers
volgt, zoo ontdekt men, niet verre van de tenten der Be.
douTnen , zuilen en andere overblijffelen van Posneinfche fle .
den, die federt lang verwoest zijn .
De 1rabier legert zich onder gefpannen zeildoek , en heeft
geene behoefte nan hechte bouwfloffen ; daarom eerbiedigt hij
ook de kroonlijsten en kapiteelen derbeflaandeoudheden . Ge'heel anders is bet gefleld in de hedendaagfche fleden, waar
de buizen en Mosk_en vervaardigd zijn met de fteenen der
aloude gebouwen .
In de oostelijke gedeelcen heb ik fomdjds van den dorst
geleden ; bet water is in deze luchtftreek eene foort van
Godheid, die men nanbidt, en zij, die bet durven wagen,
bet to hezoedelen, worden dadelijk gefleenigd . - De vrouwen zijn bevallig en welgemaakt, hare driften heftig, bare
jafoezij gevaarlijk . Maar deze opbruifende levendigheid is
van korcen duur : zij worden fchielijk oud, en, naardien haar
geest niet befchaafd is, leiden zij een zeer eentoonig en
treurig leven .
Het meer Faraoun is bekend door de Gefchied- en Reis .
befchrijvers, die er zoo dikwijls van gewagen ; ik ben langs
deszelfs oostelijke zijde gegaan . Het is .bijna geheel verdroogd, of liever, bet beflaac uit eene zee van ftjn en flui .
vend zand , in hetwelk fomtijds geheele karavanen zijn verzwolgen.
Onder de plaatfen, die eene biizon dere opmerking verdie .
Pen , behoort Zerbi, eene foort van eiland , dat flechts door
een zeer eng kanaal van bet vaste land gefcheiden is . De
inwoners zijn zachtzinnig, beminnelijk en werkzaam . Van
deze laatfle deugd , die bun zoo bijzonder eigen is, had ilt
wel bet eerst mogen fpreken ; dic zou mij de moeite befpaard
hebben, om hunne andere hoedanigheden op to noemen.
Hunne nijverheid flelt hen in flaat-oom onbekrompen to leven, en dit heeft gastvrijheid en vrolijkheid ten gevolge,
vooral bij de Illa,tzosnedanen .
Op bet eiland Zerbi lijdt
men echter veel door de droogte ; mast de dadel-, cicroen .
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en olijfboom bieden -.Is om ftrijd hunne faprijke vruchten
aan , oin den inboorling en den vreemdeling to verkwikken .
lk heb vergeefs naar den lotus gezocht, naar welke plant
de Ouden de bewouers dezer ftreken Lotophagen hebben genoemd, ik heb er geen fpoor van oncdekc , en zelfs be .
merk : , dat de 1",Iuzclmanrcn zich die plant niet meet herinnerden ; een bewijs, dac de planten even zeer als de tijdeu
en inrigtingen verdwijnen .
De gehnchten en dorpen zijn bier zeer digs nevens elkan .
der gebouwd ; hergeeu mij deed denken aan Provence en Languedoc . Dc groote marks is nabij de haven, aan de noord .
zijde, oil char is een vrij belangrijke handel in olie, zijde,
wollen ftoffeu , dekens , mantels voor de i1Joorcn , fhawls
voor de vrouwen, eu eene menigte andere inlatidfche goe .
deren en manufacturen .

!EiS VEGENS D°N CONSTANT IA -MJN VAN KAAP
Df. GOEDE 11001) .

D

o eerlte uitftap , dien ik deed , was naar her land .
waar de vermaarde wijn van then naam .
vast . Op mijneu weg derwaarts had ik een gezigt van bet
land in den omtrek der haapflad, en vond hetzelve zeer verfchiiiend van hetgeen i' mij had voorgefteid . In ftede van
then g!oed der vruchtbaarheid en wehgen plantengroei, welke
wij in onze gedachten Reeds met cen keerkringsgewest verbinden , zag ik overal eenen kouden, dorren, kalen bodem ,
die mij de ouvruchtbaarf'e f'reken van Scotland ten klaarfte
vertegenwoordigde . 11et dduige natuurlijke houtgewas fchenen Cchrale dennenboomcn to zijn ; ell de ellendige firuiken
en hot grove gras , welke lcariglijk den grond bedekten , wezen uit , hoe arm de bodem was . De boerderijen op Con .
flantia zien er even als de overigen uit, hoewel bier alleen
de druiven wasfen , nan wier kostelijlt fop zij hare vermaard .
heid to danken hebben . De bebouwer van de kleinfte derzelven zeide mij , dat hij de plekkeu had gekenmerkr, welke
deze bijzondere foort voortbragten , en dat wijnflokken, maar
weinige voeten van deze lijn geplant, cone geheel verfcbillende en mindere vruchc gaven . 11cc ware to wenfchen , dat
men den grand onderzocht ; immers de leltkere i'maak der
Conllantia -druiven moot alleen nan deze of gene bijzondere
good C'o; ;,fant ;a ,
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hoedanigheid van denzelven liggen, daar bier bij geene mo .
gelijkheid aan eenig klimaatsverfchil to denken valt . De eigenaar van bet kleine ConJiantia is een Hollander. Hij be .
woont een knap huis op dit zijn goed, dat, hoe klein ook,
hem echter een grooter inkomen oplevert , dan misfchien een
dergelijk fink lands in gansch Europa . Zijn kelder is 140
voet lang, en eene reeks van ontzaggelijk groote vaten,
van verfchillende wijnlezingen, vullen deszelfs zijden . Bier
dronken wij bet edele fap in al deszelfs reinheid en volkomenheid ; maar bet was zoo krachtig, dat ik bezwaarlijk bet
tweede glas vermogt to legen ; en de Coutlantia, welken ik
op mijne reis naar Bombay dronk, vond ik, in kruidig_ en
zachtheid, ver beneden then in den kelder des Hollanders . -De fsdnige andere wijnen , die aan de Kaap gewonnen worden , zijn Madera , van welken zoo veel near Engeland words
vervoerd, en de zoogenaamde Tinto. De Madera beefs al .
bier een' veel aangenamer fmaak dan ergens elders, daar men
denzelven bier onvervalscht kan bekomen .
MERKWAARDIGE DRUYFOUT.

to Parijs, opende in bet
e boekverkooper
D
jaar 1823 eene inteekening op een' prachtigen quartok
druk
E T I E N N E,

van bet gewone Misboek voor den dienst der Roomschkatholijke kerk . Deze onderneming vond vele begunftigers under de vrome rijken, en de uitgever meende alle reden to
hebben, zich een' gewenschten uitilag daarvan to beloven .
Doch naauwelijks had hij de exemplaren aan de inteekenaars
verzonden, of hij oncving dezelve van tijd tot tijd terug,
met bittere klagten over de fchandelijke manier, waarop hij
dit heilig boek gefchonden had . E TIE N N E pond verbaasd ;
bij las en herlas bet boek van bet begin tot bet einde , zon .
der iets to ontdekken, wat de befchuldiging wettigde . Einde .
lijk zag hij zich gedrongen, door middel van een der Parij.
fcbe nieuwspapieren, eenige opheldering desaangaande to verzoeken . Het antwoord hierop betlond in eene bloote verwijzing naar bladz . 36 regel 13 van boven , alwaar E T IF, N N E
:net ontzetting las : ,, Ici le pretre Otera la culotte . ' -Zoo veel vermag de verwisfeling van de letters a en u .
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Aan de -.tafel eens vermaarden Vorftelijken krijgshelds tePC .
tersburg viel bet gefprek op een Rusfssch koopmsn in

I

afgelegene provincie, wiens board zoo Lang was, datrd,ezeLve
tot over ziJnen goedel nederlsing. Due Inttuurkus e: Wj.
zonderbeid wekte de nieuwagierigheid eener door sawesige
Dame ; en naauwelijks was de wenech, ota dezea swum
baarden man to zien, over hare foltoone lippen, of de Vow
zond een bevel son de Policie, om den koopiean to do=
berwearts komen, Zes meanden dearna herinnerde men gich
dat gefprek . De Vorst deed onderzoek man beta, en vernam , dat de man reeds finds vijf maauden gevangen zat, en
nag nets bekennen wilde f Nu werd de levende grljsaard
geroepen, son de Dame voorgefleld, behoorlQk opgenol .
men, en - ontflagen. Toen de koopman to buis kwam,
vond bij zijne vrouw van angst en kommer geftorven, en
zijn ganfche beftaan vernietigd . De Vorst beet - P O T E 11R IN.

TURKSCIIE BARBAARSCHH$I1) .

en heefc met afgrijzen in de Couranten gelezen, dat,
M
om bet getal son to vullen van 6ooo ooren s welke
u st,
I B RA

I

als zegece ekenen van zijne overwinning to Misfolonghi, near
Konflantinopel wilde zenden, hij vele Griekex in de omlig.
gende dorpen de ooren heeft doen affnijden . Deze ontmenseby.
t o daad breugt . oils eene dergelijke to binnea, wearvan een
Fransch reiziger ooggetuige was . Hij begaf zich naarKoxflantinopel in gezelfcbap van eenige Tartaren , welke belast waren o
om eenige boofden der vijanden, als zegeteekenen, near den
Grooten Heer to brengen. Onderweg werd eon der hoofden
gemist, en hierover ontftond bij de 7'artaren geeue geriage
verlegenheid . Reeds hadden zij bunne oogen op bunnen
Franfchen reisgenoot gevestigd, die zijn lot ook voorzag .
Gelukkig voor hem werden do Tartaren een' herder ouewaar, die zijne fchapen fangs den weg deed grazen . Spoedig waren zij van befluit veranderd, grepen den ongelukki,
gen herder, en - fneden hem bet hoofd of, betwelk in den
zak bij de andere ward geworpen !
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JL oen den 13 Junij 1 . 1 . de Helden van 111isfolonghi , met
den eerbiedwaardigen N o T i s B O 2 Z A R i S aan bun hoofd,
zich to Napoli di Romania gezamenlijk naar Generaal Roc fI L, den - verteg(nwoordiger van bet Franfche Committd , begaven, om hem cone voorfpoedige reis toe to wenfchen,
zeide de Generaal, in zijne dankbecuiging, gewagende van
de verdedigirg van Misrolonghi : ,, Ik verbeelde mij , in
• ulieden to zien de Helden , door u o iVr E R u s bezongen ,
• de dapperften der dapperen van Griekenland." - „ Ge• neraal!" hernam onmiddellijk een der oudfte flrijders, „de
• dapperften zijn bij Misfolonghi gebleven ."
LAGS DUNK DES FRANSCHMANS VAN ZIJNE IIOOGSTE LETTER .
KUNDIGE VEREENIGING .

at hebbeu wii 31,
bid ik u -cc elkander gemeen ?"
zeide D'II . . . tot L . . . .
» Hoegenaamd niets inderdaad, Monfeigneurl" was bet
antwoord : „ want gij zijt Akademist, en ik ben Letcerkun
dige . "

0

DE GESTOLEN DIEF.

ngelukkige ! (zoo fprak de Regter con' voor hem ge .
bragten paardendief aao) hoe durfdet gij u vermeten, op
lichtklaren dag en de openbare ftraat, een paard to ftelen?Ik een paard geftolen i (hernam de dief.) Weet, gefirenge
Heer! dat in eene naauwe fleeg mij een paard in den weg
flond . Ik bad haast, en wilde het van achteren voortdrij .
ven . „ Voorzigtig 1" riep eene fern mij toe ; „ neem u in
acht ; dat paard fchopt1" Langzaam floop ik zijwaarts, ten
einde mijnen weg to vervolgen. „ Halt I" riep een karre.
krechc ; , niet cc nabij ; dat paard but I" Wat bleef mij thans
over, wilde ik Diet gefchopc of gebeten worden, dan mij op
hetzelve to plaatfen? Maar naauwelijks zet ik mij in den zadel, of bet we~rfpannige ros neemc den kop tusfchen de poo .
ten, en rent over beg en (leg, gelijk een vogei door de lucht,
veertien mijnen wegs met - mij voort . En zoo, geflrenge
Beer Regter, ben ik bier gekomeu . lieb ik Du hot paard,
of heefc bet paard mij geilolen ?

MENGEE E1K
VERHAiIDELING, OVER HET HOOGE BEX .ANG VAN TERA
KEN- EN SCHILDERKUNST , ALS YEN MIDDEL TIUl
UITSEEIDING EN VERHEFFING VAN HILT ' dotiREGT DES GEZIGTS .

Door
N. SWART .

[Gehouden in IRa5, bij de plegtige nitdeeling van Eerepriji
zen, in hec Infticuut voor ouderwijs in de Teekenkunde,
opgerigc door de beide Deparcementen der Maacfchap .
pij TOT NUT VAN T ALGEMIEEN , to Amfferdam . (`)]

4

llet is dborgaahs niet bet verwonderingwaardige, bet
is alleen bet vreemde en ongewone, dat onze verwondering opwekt . Om deze vatbaarheid dnzer natuur op de
regte voorwerpen to rigten, wordt bijzondere opmerktaamheid en nadenken gevorderd . Dan echter gebeurt
bet ten opzigte der natuurlijke voorwerpen niet zelden ,
dat onze verwondering toeneemt, hoe meer gemecn=
taamheid met deze1 re, en bekendheid met de zamen(telling
bn werking, die tou nmoeten doen verminderen . Verbeeldt
u de wording van den eerften mensch, Diet flechts in volivasfen tocftand , maar tefferis met genoegzadm ontwikz
kelde vermogens ; en gewis is geen dichter in ftaat, de
verbazing, de verrukking, de verplettering vats zijn geest
en hart naar eisch to fchetfen . Bet ongewone , bet
nieuwe vereenigt zich bij hem met bet inderdhad verwon •

(0)

Zoo iemand dit ftuk bier en daar to moeljelijk voor
de kinderlijke bevatting vindt, bij were, dat bet ruim too
zeer voor de overige toehoorders , de ouders en vrienden der
feerlingen , ala voor dezen is vervaardigd , die wel bezwaarlijk naar eenig ftuk van dusdanige uitgebreidheid aanhoudend
zonden blijven luitteren ifchoon bet bij de vocrlezini tenig.
zinc is bekort .
MZNGELW . 1816. NO . 13 .
R r
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derlijke ; en blijft zijn geest levendig op dit ftuk, wordt
hg niet fpoedig moede van bewonderen , niets vreemds
meer onderfcheidende, omdat alles even vreemd is, dan
openen zich voor zijn gevoel dagelijks nieuwe bronnen
van al dieper en inniger gewaarwording . Ik wil nier
herhalen, wat duizenden vd6r mij gezegd hebben, wanneer zij de wonderen der fchepping vermeldden, van de
planeten in Karen geregelden loopkring, tot bet vliegje,
dat in de lucht gonst ; maar dat zich deze voorwerpen
condom ons bevinden , op eene bepaalde wijze beftaan ,
werken en veranderen , bet doode zoo wel als bet levende , bet bewerktuigde als bet onbewerktuigde , -- wij
zien bet, maar begrijpen bet immers niet . Wij zien
bet, en wat is dan zien P wat is die wonderbare eigenfchap, waardoor wij tot alle de gemelde voorwerpen in
zulk eene naauwe betrekking flaan ? Indien er geene
duisternis betlond, indien vooral ons oog, even als bet
oor, de vatbaarheid miste ont gefloten to worden, men
had ligt aan deze vraag nimmer gedacht ; hat was dan als
een natuurlijk gevolg befchouwd, dat hij, die beflaat,
van zelve als verbonden is met al wat rondom hem be .
flaat. Mar, zoo is hat niet gelegen ; waar bet licht
wijkt, daar verdwijnen de zigtbare voorwerpen ; waar
men bet oog fluit, daar fnijdt men al de draden af, die
ons als van duizend zijden met de wereld verbonden . .?1
de draden, zeg ik ? Neen ! Er blijven enkele over, of
komen in de plaats, die ten deele gefchikr zijn, ons
nog nader denkbeeld van de dingen buiten ons to doen
vormen . Hat gevoel, namelijk , doet ons dezelfde voor .
werpen , maar op kleiner affland en met andere eigenIchappen, kennen . Doch, wel verre dat onze waardering des anderen zintuigs hierdoor zou verminderen of
onze verwondering ophouden, nemen dezelve billijk
Ilechts to meet toe. Ja, de kennis door aanraking,
hoe zeer even onoplosfelijk voor den gewonen mensch,
zal ligt nog jets zeer natuurlijks aan hem toefehijnen,
die reeds begint in to zien , dat de aanfchouwing iets geheel wonderbaars is . Iffier zijn de voorwerpen bij mij ;
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ik betast ze met mijne gevoelige vingeren ; detzelver na.
tuurlijke uitwerkfelen en de hoedanigheden, waarop die
rusten, doen zich van zelve aan mij kennen ; maar ddtir
flaan zij verre buiten mijn bereik, en ik leer ze echter,,
in menig opzigt, beter kennen, dan deze enkel gevoelde .
Ik hoop, M . T . , dat 1k uwe belangftelling, door
deze voordragt, ecnigzins zal hebben opgewekt voor dee
befchouwing eener werkzaamheid van ons dierlljk zamenftel , aan welke wij alien den fchoonften prijs toekennen . Immers ik wilde a fpreken over ha hooge belang
van Teeken. en Schilderkunst , als een middel ter uitbreiding en verhefng van het voorregt des Gezigts . En
ik meen deze verhandeling niet gepaster to kunnen aanvangen , dan met cenig antwoord op de vraag : vat It
zien? Ik zeg, cenig antwoord, M . H . ; want niets is
waarachtiger , dan dat geen gefchapen geest tot bet binnen .
fle der natuur doordringr . De wijsgeer nadert flechts eenige fchreden meet tot de waarheid , die zelve volftrekt on.
toegankelijk blijfr. Doch, hoe verbazend weinig bet ook
is, vac wij der verborgenheid ontwringen, dit weinige
is voor ons van onberekenbare waarde . Het is er omtrent medc gelegen als met het onderzoek van het inwendige onzes aardbols : hoe onnoemelijk klein de of
fland ook zij, dien men naar deszelfs middelpunt heeft
afgelegd, die dame korst heeft ons reeds belangrijke uitkomflen opgeleverd . Eene andere opheldering mag men
ontleenen van het denkbeeld eens begaafden fchrijvers
(B A I L L Y), die de warm te, welke onze aarde floaft en
vruchtbaar maakt, zoo ik meen, naauwelijks voor een
tiende gedeelte aan de zon, bet overige aan eigen inwendig vuur tocfchreef, en echter dezen kleinen bijflag genoegzaam achtte, om bet onderfcheid tusfchen zomer en
winter, tusfchen Karnfchatka en de Goudkust voort to
brengen . Van zoo veel belang is ook onze menfcholijke
wetenfchap , hoe onvolkomen . Zoo merkwaardig althans
meen ik datgene re mogen achten , war de natuurkundi .
gen ons omtrent bet zien leeren , fchoon bet na dat alles
even tvonderbaar, even ondoorgrondelijk blijft.
l: r s
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Het is bekend, dat alleen ftoffelijke voorwerpen, in
de natuurkunde ligchamen genoemd, vatbaar zijn om ge .
Lien to worden. Deze moeten dus eene of meer eigenfchappen bezitten, 'op welke die vatbaarheid is gegrond .
Drie derzelve komen hierbij bepaaldelijk in aanmerking ;
to weten, de ondoordringbaarheid , de Oheid, en de
.aantrekkingskracht. Door ondoordringbaarheid verftaat
men ' dat bet eene -lichaam voor bet andere noodwendig
moet wijken , en geene twee tegelijk op dezelfde plaats
kunnen beftaan ; door de iilheid, of poreufiteit : dat echter geen ligchaam de ruimte , door hetzelve bezet , ge .
heel vervult, maar dat er in hetzelve immer openingen
gevonden worden, in welke andere fijne floffen kunnen
doordringen ; aantrekkingskracht, eindelijk, is die hoedanigheid,tloor welke de ftof onderling verkleefd en verbonden blijft : zij betoont zich op velerlei wijze werkzaam, in bet kurkje,dat,op bet water drijvende,naauwelijks in de nabijheid van een antler foortgelijk komt ,
of zij naderen elkander en vereenigen zich met fnelheid,
en in onze aarde, tot welke alles wederkeert, wat niet
meer met geweld, in de lucht opgeheven wordt, zoo wel
de peen, die zijne hem medegedeelde beweging verliest,
ads bet paleis, dat geen fleun meer in de vermolmde pijlers vindt ; ja , in ons ganfche hemeltlelfel werkt en regeert
deze aantrekkingskracht : de zon , een verbazend uitgebreid en daardoor fterk aantrekkend ligchaam , houdt alle
tie planeten, gelijk onze aarde , door then invloed geke.
tend , belet haar , in de rigting voort to gaan, welke zij
bij heure wording fchijnen ontvangen to hebben , en deze
draaijen, zichzelven aan haar licht en warmte koesterende, immer om dit groote middelpunt rond . Maar er beilaat, behalve deze algemeene en onverfchillige, oak eene
bijzondere neiging tusfchen verfchillende ftoffen , welke
niet minder belangrijk is voor bet beflaan en bepaalde wezen der zigtbare natuur.
Men noemt haar de fcheikundige verwantfchap, en zij is die eigenfchap, door
welke zekere ligchamen zich onderling gaarne vereenigen, en andere volftrekt weigeren to ,zaam to (molten .
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Hoe gemakkelijk b. v . lost men fuiker in water op , en
hoe onmogelijk valt het, olio of vet daarmede verbonden
to houden . Wie weet niet, dat meest alle ligchamelijke
voorwerpen uit een aantal floffen be{laan, die de kunst to
fcheiden en ook wederom to vereenigen weet ? - Ik zeg ,
de kunst ; doch eigenlijk moest zij zoo niet beaten ; bet
is veal meer bloot de wetenfchap, door opmerkzaamheid
aan de natuur ontwrongen , welke den mensch leert, zoodanige dingen met elkander in aanraking en naauwe vereeniging to brengen, welke gefchikt zijn, door fcheiden
en vereenigen, door ruilen en afflaan van onderfcheidene
beftanddeelen, geheel nieuwe ftoffen, met gansch veranderde eigenfchappen , voort to brengen . -- Ziet daar,
zeggen wij, de eigenfchappen der ligchamen, op welke
de zigtbaarheid ons toefchijnt to berusten .
Doch gij weet tevens, dat bet zien onmogelijk is zonder licht. En wat is nu licht? Hoe werkt hetzelve? Wat
hebben wij van daze on misbare voorwaarde tot bet zien
toch wel to denken ? Wai t wij er van weten, is , dat zekere ligchamen en zekere omftandigheden dien toeftand ,
welken wij licht noemen, in tneerdere of mindere mate
en uirgebreidheid to weeg brengen . Vermolmd hout en
fommige rottende voorwerpen verfpreiden licht, enkele
infekten desgelijks , en alwat verbrandt , heeft een' min of
meer helderen glans ten onvermijdelijken gevolge . Voornamelijk echter ontvangen wij ons licht van den hemel :
met het rijzen en dalen der zon begint en eindigt de dag ;
met het meerder of minder ombelemmerd gezigt van dien
fchooncn bol aan bet uitfpanfel is de dag fielder of donker ; en wat wij bij den nacht zien , dat hebben wij aan
de weerkaatfing van bet zonlicht of den invloed van meer
verwijderde en foortgelijke lichten aan den hemel (maan
en fterren) to danken . Uit dit alles heeft men bet befluit
opgemaakt, dat bet licht zelf als eene zekere fijne ftof is
to befchouwen, die, even als onderfcheiderle geurige uitwafemingen, van bepaalde ligchamen uitgaat en zich in
bet ronde verfpreidt . flat eerfle algemeene uitwerkfel de .
au verfpreiding op tars gevoel is echter bezwaarlift ate
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noemen . Stelt u voor , dat geene enkele zaak onder bet
bereik van uw gezigt was, zelfs bet uitfpanfel en zijn
blaauwe boog niet ; dat uwe oogen onbewegelijk gerigt
itonden naar eene oneindige ledigheid : wat zou u dan
de dag zijn, tenzij eene wat helderder en blijder kleur,
over die oneindigheid verfpreid? Maar, nu doen zich
de voorheen genoemde eigenfchappen der ligchamen
kennen , in welke ook bet licht deelt : de ondoordring
baarheid , waardoor bet van vele voorwerpen terug(hzit ;
de ijlheid , om welke bet andere meer of min indringt ; de
verwantfchap, waardoor bet als ontleed wordt, en zijnQ
zelf(tandigheid ten deele in bet ligchaam ziet opgef orpt ,
ten deele teruggegeven . En dit maakt de ligchamen
zigtbaar, bet eene duidelijker, bet andere minder klaar .,
bet eene dus , bet andere zoo gekleurd . Want de kleuren zijn de zamenltellende deelen des iichts, of liever
zulk een onvolkomen licht , welks voltooid geheel in bet
heldet wit, in de afwezigheid van eenige met refit zoo
genoemde kleur aanfchouweli;k is .
Maar, niet ons geheele ligchaam ziet. Het gevoel alleen left onder alle zintuigen bet voorregt ontvangen
van over bet geheele dierlijke wezen verfpreid to zijn,
Het oog is bet bepaalde werktuig om to zien, Sluit
bet, zoo helpt u geen licht ; open bet, en terftond vertoont zich,, in plaats van den donkeren Chaos des nachts,
de fchepping, uit denzelven opgerezen . Wanneer wij nu
dit oog en zijne werking op bet licht wat nader befchou,
wen, dan vinden wij, dat hetzelve gefchikt is, om een
groot aantal licht(iralen op to vangen, van alle kanten
in betzelve vallende , en dus een groot veld aan zijne
werking to onderwerpen ; en vervoigens zulk eene bulging aan die lichtitralen to geven , dat bet genoemde veld
oneindige malen wordt verkleind , ;onder nogtans eenige
verandering of verlies to ondergaan ; en dat nu dit verllchte veld met alle zijne daarop bevondene voorwerpen,
bunne omtrekken en kleuren , Mat afgedrukt op een
weeffel van zenuwdraden , die alle deze toe(landen en
hoedanigheden gevoelen , en de bewustheid daarvan , naar
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den aard der zenuwen , tot bet algemeene kenvermogen ,
de ziel of het ik des menfchen , overbrengen . Een groot
deel van deze gevolgen is zoo duidelijk na to gaan, dat
onze werktuigen om bet gezigt to veraerken, onze vergrootglazen en onze verrekijkers op de Tennis dezer uitwerkfelen , de kennis der eigenfchappen van bet licht
zijn gegrond , ja gedeeltelijke namaakfels van bet oog zelf .
Een ander deel , echter, blijft duister ; en niemand is
in ftaat u to zeggen, waarom •glj de voorwerpen, door
de gezigtzenuw opgemerkt, juist onder de gedaante van
zien, in plaats van voelen, gewaar wordt.
Aldus heb ik gepoogd u eenig oppervlakkig denkbeeld
van zien to geven, in zoo verre bet op iets meer, dan
de bloote ondervinding van elk mensch , berust ; fchoon
dit weinige gewis meer ftrekt om de verwondering en
wectgierigheid op to wekken , dan wel om die to bevredigen . Doch misfchien bereiken wij, bij alle wereldbefchouwing, wel dan juist bet wezenlijke, bereikbaar geftelde oogmerk, wanneer we elkander opmerkzaam maken op de groote werken Gods , en de algemeene verwondering en verbazing daarover , als eene vonk der aanbidding en levende godsvrucht, in de ziele werpen. Wat
wij toch verder gaan in dit onderzoek, wat wij meerdere wijsheid en weldadigheid ontdekken ; fchoon we
altijd ftuiten op een laatfle geheim , en detnoed de vrucht
der diepfte geleerdheid zoo wel, als fcherpzinuigheid
moet worden .
Wij zullen nu tot bet tweede deel onzer verhandeling
overgaan , waarin wij u bet hooge belang van dit zintuig des gezigts willen leeren kennen . Wij bezitten vijf
zintuigen , aan welke alle wij groote verpligting hebben .
Hoe bezwarend zou bet onderhoud des levens ons vallen, indien de fmakelijke fpijs en drank dit niet vergoedden ! Hoe veel zouden fpijs en drank, ja ook de wandeling in bet open veld en de frisfche morgenlucht ver .
liezen , indien de reuk niet beflond t Deze beide , echter, zijn van bet minfte belang, om onze kennis to verineerderen ; zij doen ons de ligchumcn niet, zij doen ons
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flechts U ne bepaalde eigenfchap, Edn uitwerkfel van
fompnige derzelve kennen . Maar de drie overigen zijn
als van hooger natuur . Het gevoel doet ons de didgen
zelve , van nabij en aan verfcheidene ~anten, kennen . De
vastheid, de ruwheid of gladheid, de omtrek ., benevens
warmte of koude, ligtheid of zwaarte, worden ons
daardoor bekend . Nu weten wij , wat een ligchaatn
zij ; onze gewgarwordingen, ouze denkbeelden en begrippen zijn tot in bet oneindige vermenigvuldigd, en er is
ftof voorhanden, om ons verfland nutte werkzaamheid
to bieden . Met bet gehoor is bet anders gelegen ; dat
brengt zelfs geen beflanddi-el tot ons zenuwgeflel over,
om door hetzelve verkend to worden . Het is eerie bloote
trilling van bet voorwerp , die eene daaraan beantwoordende golving in de lucht voortbrengt, welke, door
prize gehoordeelen overgenomen, de waarneming eeus
bepaaldden klanks in onze ziel doet ontflaan . Maar deze
werking, op welken affland ook , geheel middellijk
voortgehragt, en dus ongefchikt om bet voorwerp zelve
to doen kennen , wordt toch in bet gebruik niet alleen
zeer rijk, maar ook zeer gefchikt, om j .uist bet inwealigfle- velar wezens uit to vorfchen . De natuur, name=
iijk , heeft aan meest alle levenden eene flem medegedeeld, door welke zij hunne innerlijklle gewaarwordingen t uitdrukken . En de mensch heeft niet flechts eene
brana van het aandoplijkst gevoel in deze flem en allerlei antler geluid ontdekt, wanneer de re$elen der tooj~kunst cue eilurgn ; maar bovendien is bet vooreerst en
vooral op dit vermogen, dat de fprake is gebouwd .
die grond van alle befchaving , die hand van elke maatfchappij , dat kentnerkend voorregt van ons geflacht . 1a,
onbeichrijfelijk grout is de waarde van bet gehoor . Met
alle mogelijke moeite door den daartoe bevoegden man
opgeleid, zijn de kennis en bet doorzigt van den zonder
dit zintuig ge6orenen nogtans zoo beperkt, dat hij geacht wordt nitnmer als volkomen bij zinnen, to mogen
worden aangemerkt .
En echrer a rztaelt wij niet, tan et gezigt groota
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voordeelen boven alien toe to kennen . Vergelijken wij
hetzelve met her gevoel, welk een uitnemend verfchil
doet zich bier onmiddellijk voor ! Tot op verren afftand
nemen wij de zigtbare voorwerpen , in hun geheel of een
aantal to gelijk, waar, en verkrijgen juist daardoor de
volledigfte begrippen met wonderbare fnelheid . Hierbij
voegen zich de kleuren , de verCchieten , de wijzigingen
en afwisfelingen van fchaduw en licht , bet gewemel van
duizend levende en levenlooze voorwerpen, die een
nooit ftilftaand tafereel voor ooze oogen uitbreiden . Of
nemen wij zelfs hot gehoor tot maatftaf : war bezit bet.
zelve, dat her oog niet heeft, of niet op eenige w1jze
vergoedt? Leert de ftem ons menigmaal de inwendige
gepeinzen kennen, houding, gedaante en vooral gelaat,
van elk dier, teekenen ons niet min duidelijk zijn gevoel
en voornewen . Verheft de nachtegaal zijne argeltoonen,
om onzen geest to ftreelen en to verrukken , de velden
en de boomen, de bloemen en de infekten, bet gevogelte en her gedierte , ja aarde, water en lucht, alles is
gefchikt oni ons to vermaken en tot de zoetfte aandoeningen op to voeren . Tegenover de fpraak flellen wij
bet fchrift, dat de mededeeliug der gedachten - wederom
niet min verre uitbreidt , dan bet gezigt hot gevoel in lengte
van bereik overtreft ; dat dezelve als onvergnnkelijkmaakt,
en eeuwen aan eeuwen, gelijk volken aan volken, vast
fnoert. En wil iemand de liefelijkheden van de menfchenftem, of zijne kunst, om die to vormen en door maatgeluid to onderfteunen of to vervangen, lofprijzend verheffen , wij verwijzen hem op de bevalligheden van bet
gelaat, op den indruk van bet hemelsch lachje, op de
taal van oogen en gebaren, op al de wonderen eener
hoone en buigzame leest .
vcie
Neen , er kan geen twijfel aan do overg?oote voortreffelijkheid van bet gezigt beftaan . Dat aantal voorwerpen , die fchoonheid , over dezelve verfpreid, dat eigenaardige waarnemen derzelve, als 't ware veel volkome .
ner, veel helderder, dan langs eenigen anderen weg,
fchenkt tene voorkeur aan her oog, welke zijuc plaatfing
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in bet midden des gelaats en zijne fierlijke toerusting van
zelve fchijnen aan te- duiden . Spiegel der ziel is zijn
naam , daar bet tevens als tot venfkr voor dezelve ver .
ilrekt. Ja , wanneer wij eene zaak volkomen begrijpen ,
of met zekerheid berekenen, dan betuigen wij dezelve to
zien, en leggen hierdoor bet fprekendfte getuigenis of
voor de hooge waarde van dit zintuig . Dat de blindge •
borene, ten aanzien van bet verflaad, beter to ontwikr
kelen en tot de volkomenheid toe to vormen is, dan de
doofflomme, waag ik niet to beweren . Zeer duister,
dunkt mlj, moeten noodwendig de denkbeelden zijn, die
hij zich van de beflaande dingen vormt . En zijne ongafchik id tot bijna alle verrigtingen des levens, ja zelfs
om zijn elgen ligchaam to leiden en to befluren, loops
van zelve in her oog ; terwijl bet rijk der fchoonheid,
voor zoo verre bet op vorttten berust en zich eeniglijk
in bet oog fpiegelt, voor hem geheel verloren is .
Ziet dear dan , M . H . , den aard zoo wet als de voorr
treffsfjkbeid van het zintuig des gezigts met eenige flaauwe trekkan gefchetst en geftaafd . Het behoeft geen antwooid, of de oefening en volmaking, de verijning en
uitbrelding_vnn zr k een vermogen wenfchelijk zij to noemen. Jven zoo min zal het betvVijfeld worden, dat betzelve daarvoor, zoo wet als Were menfchelijke aanleg,
vatbaar is . Het is zelfs vrij algemeen bekend, dat zeelieden en alle de zoodanigen ., als dagelijks gelegenheid
bebben en a belang bij vinden, om van verre to zien en
op grooten afftand duidelijk to onderfeheiden , bet in deze
kunst meestal verre brengen ; terwijl eenige oplettendheid
ten aat}zten van werkzaamheden , die bet oog met zeer
kicine, naaawelijks zigthare deeltjes bezig houden, ons
hetzelfde gewisfelijk zal leeren , fchoon dan ook deze infpanning,.min natuurlijk en meer vermoeijend,defluoping
of flijting van bet werkiuig eer ten gevolge heeft.
Maar er bef!aat een andere weg, om ons totvolkomener
genot van het fchoonfle onzer zinnelijke vermogens op to
leiden . Hetis de beoefening van Teeken- en Schilderkunst ;
bet is de welbefluurde en dagelijks herhaalde poging , om
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de natuurlijlte voorwerpen en deelen der zigtbare wereld
of to beelden , na to bootfen ,voor bet •o og op doek ,
papier of paneel over to brengen . Ja , M. T. , deze kunst,
welke zoo belangrijk is voor de wetenfchappen , bedrijven en ondernemingen der menfchen ; zoo gefchikt om
onze kennis to vermeerderen, ons vermogen to verhef
fen ; bij natuurgefchiedenis, werktuigkunde en allerlei
bouwkunst al even min zijnde to misfen ; die onzenfmaak
ftreelt, onzer teederheid ten dienf'e ftaat, en de edelfte
gezindheden bij ons opwekt, - deze kunst heeft tevens de ftrekking, om ons oog oneindig keuriger en fuel.
ler in bet ontdekken van waarheid en fchoonheid to maken . Let flechts op de pogingen eens ongeoefenden, om
lets of to beelden ; Belt u daarbij zelfs voor, dat het hem
aan de noodige behendigheid niet ontbrak , om lijnen en
ideuren naar zijnen wensch to bezigen ; wat zal bet
gevolg zijn ? hij zal, misfchien, b . v . cen mensch
in bet afgetrokkene daarftellen, maar zoo als die in
de natuur nooit gezien is, noch kan gezien worden ;
geene werking op bet gelaat, geene fpanning van eenige
(pier, geen onderfcheid tusfchen licht en fchaduw, noch
verfchil van kleur, naarmate bet een of de andece daarop
valt ; in edn woord, eene houten pop, om welke zelf§
de minst ervarene, als om eene mislukte proef en dwaze
oonderneming, lacht. En vanwaar deze misvatting, deze
karikatuur of fpotprent, in plaats van eene getrouwe of
beelding ? Immers omdat de ondernemer niet heeft afge .
.beeld , wat hij zag ; omdat hij niet gelet heeft op bet .
geen werkelijk belond en plaats had ; omdat hij flechts
heeft gefchetst, wat zijne verbeelding uit verfchiliende
kundigheden had bijeengebragt, als den man , z jn kleed,
kleur en gedaante moetende uitmaken. De fchilder, daarentegen , vraagt niet : hoedanig is de mensch , welke is
de kleur van zijn kleed , en hoe vertoont zich elk gedeette, behoorlijk in bet licht zijnde geplaatst? Neen ; deze
kundigheden molten hem in eenig opzigt van belang zijn,
hij ziet ilechts , wat zich dadelijk aan hem voordoet, ziet
dit van cen bepaald ftandpunt, omdat elke aanfchouwer
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de zaak op eens llechts van Gene zijde kan zien ; wat hij
alzoo waarneemt , dat brengt hij op bet doek , daarvan
fiaat hij de minfle kleinigheid niet over , en daardoor bereikt hij die misleiding , welke ons , in plaats van fpot ,
bewondering en verrukking ontwringt . Datgene echrer,
wat h j met zoo vele getrouwheid wenscht of to beelden,
beftaat dikwijls flechts voor een oogenblik ; met fnelheid
moet hij bet overzien, met juistheid moet hij hot opmerken en wel vast in • zijn geheugen prenten . En daar dit
in de volkomenheid niet wel gefchieden kan, zoo words
bet voor hem noodzakelijk, de natuur onophoudelijk waar
to new en, zich hare gewone verfchijnfelen als vaste regels
in bet hoofd to brengen , en to alien tijde , als 't ware, alles
naauwkeurig to zien. En dit is niet bet d6nige, gelijk bet
den kunftenaar niet eeniglijk om bet afbeelden van een of
ander voorwerp is to doen. Zijne kunst is veeleer fchoone kunst, - zijn verlangen, fraaije, grootfche,aandoenlijke beelden voort to brengen . En waar vindt hij die?
In de natuur, T . T. ! de d6nige leermeesteres, bet ts nige model en de voorraadfchuur voor den teekenaar . Maar
voar den onachtzamen pan die voorbeelden verloren ;
voor den oppefylakkigen befchouwer leveren zij net meet
don een voorbijgaand genoegen op . Slechrs door den befchaafden beoordeelaar en kunflenaar vooral words dit gevoel ontleed, en de oorzaken van hetaelve in de juiste
gefeidheid van bet opgemerkte zorgvuldig • nagegaan. Aldus flaat zijn oog immer wijd geopend . Hij lees t op bosch
en veld al de afwisfeling en fpeling van fchaduw en kleuren, op bet menfchelijk aangezigt al de liefelijkheden,
fchoonheden, uitdrukkingen, veranderingen, welke aandoening en hartstogt er voortbrengen . Hij merkt de flan.
den en zamenvoegingen , de verfcheidenheden en tegen.
werkingen op, welke bet oog ilreelen of verrasfen . En ,
lettende op bet zigtbare alleen , zonder aan bet wezen der
zaken , aan gevoel of nadere befchouwing to denken ,
ilaagt hij er in, om , op bet vlakke doek , hoogfels en
diepfels, voorgronden en verfchieten to vertoonen, die
zelfs de oplettendflen misleiden . Bet is wel waar , T . T . I
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dat er hulpmiddelen beftaan, om den kunfcenaar in deze
nabootfing to gemoet to komen . De kennis van bet zainenftel des menlchelijken ligchaams, en die der wis . en
natuurkundige re gelen omtrent bet verfchiet , fteunen , en
bewaren hem , om in de navolging niet to misfen . Maar,
gelijk de toepasfing daarvan door de opmerking is voorafgegaan, die in dezelve niet dan fteunfel zocht , zoo
blijfc deze altijd onontbeerlijk, zal bet gewitocht de
kleur der natuur wezenlijk vertoonen .
Ziet daar dan bet gezigt gefcherpt , bet gezigt opgewekt
en werkzaam gehouden , bet gezigt bijzonder voor bet
belangrijkfte, treffendfte en fchoonfte in de natuurindrukkelijk en vatbaar gemaakt ! Mogen wij dit geese verheffing en uitbreiding van deszelfs voorregt heeten ? Mogen
wij dir niet, wanneer wij tevens op de voortbrengfelen
der (childerkunst letten, die niemand z66 waarderen en
geniecen kan, als de geoefende - als de man, die daarin
zoo wel de natuurtooneelen zelve voor oogen heeft, als
derzelver kunftige nabootfing hem ftreelt? Ja, voor
hem bloeit bet fchoone, bet grootfche en verhevene, in
de natuur en in de kunst . Waar anderen kortziend voor .
bijgaan , daar opent zich voor hem een hemel . Moge de
wijsgeer in de bepeinzing der waarheid , de navorfcher
der natuur in hare wijsheid en weldadigheid zijn verzonken, de kunttenaar zwemt in blanker meet der weelde :
bet fchoone, dat alles verfiert, ver rrolijkt en verheft ;
bet fchoone, dat edel en zuiver tot hemelfche aandoening
voert ; bet fchoone, bij de dieren niet gekend of gewaardeerd, bet zigtbaar afbeeldfel van hoogere volmaaktheid, is
zijn element, zijn afgeperkt vak, waarin zijne ziel woont .
Dan , niemand late zich door deze uitdrukkingen verleiden, om mij voor een overdreven en partijdig lofre .
denaar der fchilderkunst to houden . Er zijn misfchien
een groot aantal beoefenaars deter kunst, die van zoodanig uitftekend genot der aanfchouwelijke natuur geheel
niets weten . Er is geen ding zoo edel en groot, dat
men n1et op eene flaaffche wijze behandelen , waaromtrent men niet onverfchillig blijven kan , de oogen als 't
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ware toefluitende voor de uitmuntendheden , die hetzelve
dagelijks aan ons vertoont . Eene eenzijdige vorming is
daarenboven geene vorming van den mensch ; en do fchil.
der, die zijnen geest niet geoefend, zijnen omgang niet
befehaafd, zijnen fmaak niet veredeld heeft, is niet veel
meer dan het werktuig, waardoor men een groot tafe.
reel op cone kleinere fchaal overbrengt, en dat van deze
flijve naaping zijnen naam ontleent . Zonder to willen
vorderen, dat Un man alles zij ; zonder de omflandigheden to vergeren , die dit vaak zoo zeer belemmeren , behoort
tech elke kunflenaar daarnaar to flreven, dat hij meer
dan lijnen en fchaduwen kan maken, meer dan juistheid
en moeijelijkheid in eene fchilderij of teekening kan be .
oordeelen . Is hij in bet algemeen geen man van fmaak,,
dan zal bet penfeel alleen hem dit ook geenszins maken.
\Vaar de geest niet werkzaam is, waar hij niet alle
krachten oproept, alle hulpmiddelen to baat neemt,
daar komt nimmer iets'uitnemends tot (land. De natuur
heeft alle kunflen en wetenfchappen naauw verbonden,
En een wezenlijk vernuft gevoelt deze behoefte ; hij ge.
voelt , zonder kunde en befchaving niet to kunnen op .
flijgen ; met poczij, met gefchiedenis, met land- en volkenkennis hand aan hand , flreeft hij eerst moedig den
fleilen berg der Zanggodinnen op .
Doch , ik behoef doze aanmerkingen to minder , daar
ik Met zoo zeer tot aanmoediging van bet kunstvak fpre.
k e , dat bij ons zoo we! en rijkelijk is bezet , als veeleer
om eenige oefening in de kunst bij jonge lieden van befchaafden (land aan to prijzen . Ddrzulken opvoeding
mag niet voltooid geacht worden zonder eenige ontwikkeling .van dit verniogen, dat welligt juist hzj hot meest
behoeft, die er de minfle vatbaarheid voor doet ken.
nen . Dit,dunkmjvloeituhgfprokenblij
baar voort. God gaf ons bet edele gezigt niet tot eenen
blooten leiddraad door bet eentoonige leven . Hij lict de
boomen en de ilruiken niet enkel wasfen , oni ons to voeden en to dekken . De kleuren, door Hem overdefeheppiag verfpreid, zijn flier flechts merken en grenzen, Qu)
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de veelvuldige zaken to onderf'cheiden . En al de fchepfelen, die daar woelen op aarde en in de lucht ; al de
bloemen, die daar prijken op vlakte en heuvel en dal ;
al de majestueuze vertooningen, die hemelhooge bet .
gen, met hunne breede fchaduwen, maken , zijn niet
to vergeefs met zoo kunttige verfcheidenheid en gloed en
luister toegerust . Dit zou eene regt dierlijke denkwijze
zijn , op eten en rusten , op gemak en lagen wellust
maar alleen gerigt . Neen! tot hooger genot, tot bewon .
dering en verrukking, tot aanbidding en vreugde, tot
werkzaam ftreven naar geestelijk goed en navolging Gods
zijn wij in dit paradijs geplaatst . Wie het verliest, die
verliest het door eigene fchuld . Wie zijn genot ilechts
fangs te5 nen weg zoekt , den verboden weg van traagheid
of overdaad , die moet welhaast zijne naaktbeid ontdekken, en de dood zetelt in zijn hart . Jongelingen ! luistert niet naar de Clang , welke u then weg als vermake.
lijk of zelfs vereerend affchildert . Luistert naar haar
niet, welke gedaante zij ook aanneme, om u in hare
ftrikken to doen vallen . Zegt nimmer : waartoe deze
moeite ? wat behoef ik zoodanige bekwaamheid? Werk.
zaamheid en bekwaamheid zijn de rijkfe bronnen van
vreugde in het leven . Wie niet werkt, is ongelukkig ;
wie oud words, zonder bekwaamheden to vergaren , is
zichzely' en anderen ten last . Elk vermogen to oefenen , is inzonderheid het voorregt van den hoogeren
stand , die zonder dit noch wenfchelijk noch achtingwaar .
dig is . En maar weinige vermogens zijn zoo rijk in genot, als bet vermogen van oog en hand, om de fchep .
ping Gods na to bootfen . Bevlijtigt u dan daarop,
Geliefden ! en de eere zal zich bij het geluk, de rijkdom
van genot b-ij de voortreffelijkheid voegen .
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EEVIGE oPMERKII c1 N VAN ELNEN NEDERLANDER
WEGENS HET HERTOGDOAt NASSAU EN DEN
NEDER1tHIJ14.

llet wordt finds eenigen tijd, ook bij onzeLandgenooten, al meer en meer gebruikelijk, den fchoonen Rhjn,
onzen vaderlandfchen hoofdf}room , in z 3tre liefelijkfte ge .
deelten to bezoeken , en bij die gelegenheid obk bet aan
geneeskrachtige wateren en fchoonheden der Natuur zoo
rijke gebied van Nasfdu to befchouwen. Een Nederlandet, die dezen zomer then uitftap gedaan heeft, meent aan
de Reizigers, die lust tot dit tcrertje gevoelen, en misfchien ook aan anderen, geenen ondienst to doen, met
hem eenige zijner, crpmerkingen mede to deelen .
Urn niet tweemaal denzelfden vbeg to bereizen, gaat
men doorgaans to Koblentz over den Rh%fn , bezoekt op
den regteroever de baden, en keert te land of to water
door bet Rheingau terug, zakt den Rhjtr van Bingen tot
lroblents of Bow weder af, en gaat verder to land, daar'
de Rh jn, wanneer men affcheid genomen heeft van bet
Zevengebergte, alle zijjne fchilderachtige partijen verliest,
en door een Oak land ftroomt, aan bet onze volkomen
geljk, waar flechts, aan den ingang van Nederland, dd
Kleeffche, Elten' en Hoenderbergen nog voor een oogen .
blik de herinnering aan de voormalige grootfche toonee
Jen, hoewel flaauw , doen herleven.
Koblentz , een zeer gewigtig pant, zoo wel iit de Aardrijks- als Krijgskunde, ontleent Karen Latqrnfchen naani
Confluentia van den zamenloop des Rh jn: en der Moescl.
De laati1e, in Frankrjk otktfpringende, die ons grondgebied in bet Luxemburgfche zoomt, words in Duitsef,
land tusfchen een gebergte ingeklemd, hetwelk haar tal .
looze kronkelingen doet aannemen, daardoor haar bedde
vernaauwt, en ongemeen vele fchoonheden aan de liefbebbers der grootfche Natuur biedt. Bij Koblentz uit deze
Iduisters ontflagen , vloeit zij , in eene breede bedding ,
over welke eene fchoone brug geleidt , in den Rh jn. De
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tsijn, die aan hare boorden groeit, is thatis, nu Prvlsop alle vreemde, en dus o o k op de NasJ'ailfcheR/njn4
fche wijnen zware belastingen gelegd heeft, in Rh jnPruisfen , of het Groothertogdottt van den Nederrhjn,
de algemcene dramk geworden , en wordt ook finds then
tijd zeer veredeld . Het bekende versje van x L E I s T I
ft-n

lllofehvein , der Sorgenbrecher,
Schaft gefundes Blut, enz.
wordt nog door de ondervinding volkomen bewaarheid .
Deze ligging geeft der flad goede gelegenheid tot dent
handel op twee Rivicren , hetwelk haar onder de Franfche hcerfchappij , en tegenwoordig ; na bet gemis der Refi ienis van den Keurvorst van Trier, nog genoegzame
middelen van befiaan verfchaft. Dezelfde Jigging maakt
haar tot een belangrijk punt van verdediging ; maar zij
zelve kan geenen tegen(iand bieden, daar zij vofmaakt
beiireken wordt door de tegenoverliggende vesting Eh.
re>abreitftcia. Tegenwoordig, nu beide deze punten to
zamen order Pruisfen behooren, heeft men, volgens bet
nicuwere ficifel van Vestingbouwkunde, Koblentz met
geene hooge wallen en bolwerken, maar met vier ver#
fehanuingen, wier batterijen aan elkander beantwoorden,
verlierkt , namelijk : i) Ehsenbreitflein, aan den regter
Rla jn- oever ; a) Fort Ihellington, to voren Marceau,
aan den linker of Iioblentzer'oever , ten noorden der tad
en der Moezel, eene zeer groote verfehanfng ; g) Fort
Keizer Frans, in dezelfde rigting, veel kleiner dan bet
vorige ; 4) Fort .heizer Alexander, of de Karthaufe,
achter Iioblentz, in het begin van hat westelijke geberg .
te . Koblentz is daardoor in zijn geheel misfchien de gewigtigile vesting van Pruisfen aan den Nederrh jn.
Ehrenbreitllein vertoont zich aan de overzijde reeds,
wanneer men hetzij van Bonn of van Meat komt, op
een' geruimen affland als een flatige tafelberg i die bijna
lijnregt naar boven gaat, behalve een flingerpad, van alle
kanten door bet geichut befireken . Van onderen is bet
MENGL4w . i8t6 . x0. I .
S s
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zoogenoemde Helfenflein, voorheen naar een adellijk geflacht van then naatp, aan 't welk bet toebehoorde, zoo
geheeten , maar welks naam de Pruifen tegenwoordig,
met regt, op de onderfeuning toepasfen, die Helfenflein
der hoofdvesting toebrengt . Het hoogfte punt van Ehrenbreitllein , van al bet benoodigde voorzien , is zoo in .
gerigt, dat het, ook wanneer Helfenflein en bet benedenredeelte reeds over mogt zijn , no- fang tegeniand
kan bieden . De gebeele vesting is voor bonntnen beveiligd (tot cafematten ingerigt) , de rots fltcil en ontoegankelijk, de magazijnen, hospitalen enz . wt l voorzien, en
er is een zeer diepe put , die bet noodige water verfchaft ;
de Kommandant heeft een' twin in de rots aangelegd : kortam, de vesting is naauwelijks door geweld , en niet dan
in een zeer langdurig beleg door honger to dwingen . Het
gezigt van daar op Koblentz, de twee Rivieren, den driehoek tuslchen dezelwe met de Karthaufe , van achteren
en ter zijde op bet Taunus - gebergte en Neuwied, is al.
lerbekoorlijkst . Naar mijn gevoel is echter bet uitzigt
op de Karthaufe nog fchooner . Hier ziet men beide Koblentz en Ehrenbreitflein, den Rhea en de Moezel als zilveren flrepen , den afgelegenen Hundsruck, bet gebergte
der Moezel, den mond- der Lahn, enz .
De weg tusfchen Koblentz en Ems op den regter RhOnnever gaat achter Ehrenbreitflein om .
Bij de intrede in
bet Taunus -gebergte vertoont zich een- heerlijk punt,
bet Rhijndal, en eene menigte bloeijende fteden en dorpen . (Koblentz fchuilt achter do bergen .) Oostwaarts
gaat de weg al meer en meet bergop . Wij bereikten een
heerlijk dal met geboomte, en, daar de oogst juist gemaaid was , met korenfchoven verf erd , en met bergen
als een Amphitheater omringd, die met bouwland van
allerlei aard als eene ftaalkaart prijken ; van achteren rijst
cen bergkegel uit bet dal op , om welken de weg beenflingert . Het fchilderachtige van dit oord werd nog verhoogd door een' wagen in de diepte , met oslen getrokken , - een gebruik in deze landen , waar de paarden
zeldzaam fchijnen to zijn . Thans bereikt men de grenzen van bet I-Iertogdom Nasfju
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Dit land, thans een onregelmatige vierhoek tusfchen
den Rhijn, den Main, Frankfort, Hesfen en de Lahn,
(doch ook gedeeleelijl1 ten noorden dier Rivier gelegen)
behoorde eertijds flechts ten deele aan dat Hais , hetwelk daarentegen meer noordwaarts andere bezittingen
(Dillenburg, Dietz , Hadamar en Siegen) bezat , die
thans aan Pruisfen zijn afgeftaan . De tegenwoordig re .
gerende Vorst, van de Walramfche lime (Nasfau-Well.
burg) , bezit nu een aaneengefchakeld , zeer bergachtig
land, waarvan alleen het zuidelijke gedeelte, het verruk .
kelijke Rheingau, aan den oever der hoofdrivier vlak is .
Daarentegen bezitten de berglanden een' overvloed van mineralc wateren, die door geheel Europa en zelfs naar andere werelddeelen verzonden worded, zoo als Sellers
Fachinger, Geilnauer, en die, in grootere hoeveelheid
opwellende , gelegenheid geven tot baden, zoo als to Ems ,
Schivalbach, Schlangenbad en Wisbaden ; doch anders is
bet gebergte diet bijzonder vruchtbaar .
Ems ligt in een dal aan de Lahn, eene bier vooral zeer
fmalle rivier, die men in zeer drooge zomers, op fom .
mige plaatfen, zoo het fchijnt, met een' flok zou kunnen
overfpringen . Tegenover dezelve verrijst een vrij hooge
berg met geboomte . Deze badplaats is wegens hare
geneeskrachtige wateren zeer beroemd, zoodat dezelve in
den zomer van i8a6 onder anderen door de Erfgroothertogin van Weimar (eene luster des Keizers van Rusland) en de Hertogin van Ragufa bezocht werden . Ook
is de inrigting van het badhuis zeer fraai en gemakkelijk ;
eer zijn vele winkeis van allerlei artikelen van weelde,
eene leesbibliotheek voor de badgasten, enz . Doch de
wandelingen zijn beperkt en , mijus inzieus , niet vrij
van eentoonigheid, althans met andere badplaacfen vergel.eken .
Van Ems geleidt een ftaaije weg tangs de Lahn naar
de ffad Nasfau, boven w e .k e , op een' hoogen , digtbe
groeiden berg , zich het kasteel van dien naam flatig
verheft . Deze burg is het Stamhuis van dat wereldberoemde geflacht , hetwelk eenen Keizer aan bet Duitfche
S s e
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Rijk , en , wat veel meer zegt , eene reeks van heidhaftige
bevrijders en befchermers aan bet magtigfte Gemeenebest
van Nieuw-Europa gefchonken heeft. Dit Huis verdeelde zich reeds vroeg in de twee flammen van o T T o
en w A L R A W. Uit den eerften kwam bet eer/le Ih is
van Nasfau - Oranje voort , waarvan w I L L E M I h et
Prinsdom Oranje van zijnen neef R E N A v A N c n A .
L 0 N S erfde en den Staat der Vereenigde Nederlanden
flichtte, en W I L L E M III in I70a zonder kinderen
ftierf. Dit Huis werd ook wel dat van Dillenburg, naar
de hoofdftad zijner Duitfche Staten , genoemd . Als erf.
genaam van hetzelve, deed eensdeels de Boning van
Pruisfen , anderdeels , volgens Testament van Prins
vV I L L E M III , de tak van Nasfau - Dietz , mede uit
den ftam van O T T O ontfproten ,, zich gelden . Deze
tak, afkomftig van j A N den Ouden, broeder van w I LL E M I en ftichtet der Unie van . Utrecht, en door de
vrouwen ook van den Fader des Vaderlands, werd dus
bet tweede Huis van Oranje-Nasfau, hetwelk thans
met zoo veel roem de Kroon der Nederlanden draagt . -De tak van w A L It A Ivi verdeelde zich mede in tweeen
Nasfau-Ufingen en lFeilburg. . De eerl'e bekwam in
i8o6, bij de ftichting van bet Rhijn- verbond door N AP O L E O N, den Hertogstitel , die tegenwoordig, na bet
bitfterven van den Ufingfchen tak, op ll'eilburg is overgegaan , zoo wel als de groote vermeerdering van grondgebied, daarbij verkregen .
Alle deze herinneringen brengt men zich, bij bet beklimmen van dezen olden burg, voor den geest . Dit
beklimmen gefchiedt in bet eerst zeer gemakkeltjk en
door hoog geboomte, tot men bet kasteel Stein, omtrent
op de helft van den berg, heeft bereikt . De Heer van
dit Plot , in de Gefchiedenis van FrankrJks overmagt
in Duitschland zoo vermaard wegens zijnen heldhaftigeti
tegenftand, en den woedenden haat, waarmede N A P oL E O N hem vereerde, heeft bier eenige zeer gemakkelijke kamers doen inrigten, met cene kleine doch uitgelezene boekerij voorzien. Van buiten no-tans vertoont
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dit (lot ook eene ruine. Van bier wordt bet geboomte
allengs lager en de weg fteiler ; doch vele bankjes geven goede rustplaatfen . De ruiric van Nas/'au is nog
vrij wel bewaard ; men ziet nog den omtrek van de Rid .
derzaal , en een' zeer goeden ouden toren , naar welks
top een trap geleidt . Het uitzigt is hier echter niet
zoo uitgellrekt, als de hoogte (althans iooo voet boven
de zee) zou doen verwachten, daar bet Plot door eene
menigte mede vrij hooge bergen omringd is, over welke
men flechts op eenige punten kan heenzien . Aan den
eenen kant drijft een riviertje eenen watermolen, betwell, , van deze hoogte of gehoord, een zeer eigenaardig
geluid geefr . Doch , verre of gezien , ligt de berg en de
rr:ine van Nasfau verrukkelijk .
De weg van Nasfau Mar Langenfclnralbach , over de
armoedige plaatsjes Singhofen, Ilolzhaufen en Kernel,
(niet met eene bogt over Nafllittcn, zoo als op de anders vrij goede Rhijn- kaart , to lleidelberg bij E NG E L M A N, geteekend flaat) heeft niet veel bekoorlijks .
De weg is voor rijtuig zeer flecht , gaat telkens op en
neder, en vertoont toch geene bekoorlijke natuurtooneelen, dan bier en daar fraaije bosfchen . Des to treffender
is hot gezigt op bet dal van Langenfchivalbach . Hier
moet de Reiziger, uit hoofde der fleile helling, uit den
wagon flappen en een kwartier ours to voet gaan, bet .
welk ook to beter gelegenheid geeft tot een overzigt van
bet bekoorlijke Schwwalbach . Met refit draagt deze ftad
den bijnaam van Lang, daar zij als 't ware twee afzon .
derlijkc masfa's van woningen uitmaakt, (Ober- en Niederfchlwalbach) door eene lange fl:raat vereenigd . Belangrijk
is het gezigt der bron , waar , vooral des morgens , de
vrouwen hare kruiken gaan vullen, zoo als aan de putten ten tijde der Aartsvaders ; or is eene wandeling met
hoog geboomte aan de zijde van een' berg, eene andere,
in een' meer flijven vorm, met overwelfde prieelen , in
den fmaak van L R N OO T R E, en eene fraaije zoogenaamde Kocr, aal (vereenigingspuntt der badgasten .) De Brodelarel, de Lhrlcn-,'/ 7! ;u- en Staa?broa zijn de voornaain-
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fle minerale wateren, en de overvloed daarvan is bier
bijzonder groot. In den omtrek van Schwalbach zijrl
vele verwoeste Ridderburgen , fldolphseck , Hohenflcin ,
Greifen/lein, Kattenelburg, enz . alwaar deze oude Ridders,
die doorgaans tegeliik Roovers waren , veiligheid zoo
wel als gelegenheid tot befpieden en plunderen der voorhijgangers vonden . -- Onder de logementen to Schwalbach
is de gouden bron, tevens bet posthuis, op den hoek der
plaats , met een uitzigt op de bron , goed , maar niet
goedkoop .
Den weg van Schwalbach naar Wisbaden kan men nemen , hetzij over Schlangenbad (hetwelk een paar
uren om is), hetzij over den hoogen wortel. Neemt men
den laatften (zoo als met den Schrijver van dit opftel
het geval was), zoo mist men eene niet onbelangrijke
badplaats, maar heeft daarentegen een der verrukkelijkfte
uitzigten . Dit is de reeds genoemde hooge wortel (Hohe
Wurzel) , een hooge berg , van waar zich een blik in bet
Rhijndal opent, die to aangenamer is door bet geheel
verrasfende en onverwachte . Daar ziet men , bij fielder weder , Mentz , ( zelfs , zoo als ooggetuigen verhalen , met
een fl:erk gezigt, de fireek tot Mannheim toe) Biberich en
bet geheele verrukkelijke Rheingau, met den zilveren
RhVn- ftroom , als eene kaart voor zich liggen . Het is
een d nig genot, waarvan de herinnering zich niet ligt
verliest , to minder , daar men dat zelfile uitzigt naderhand op de Plette en to Biberich nog meermalen , hoewel
dan niet zoo uitgebreid , kan genieten . Doch thans duurt
bet flechts een oogenblik , gelijk die fchoone, maar helaas ! al to vlugtige tijdftippen in bet menfchelljk leven ,
wanneer men over de bergen van zwarigheden , zorgen
en bange vooruitzigten, die dit leven veeltijds omheinen
en beperken, eenen onbenevelden blik in de zalige gewesten kan flaan , waar alles harmonie en vreugde en zaligheid is .
Van Schwalbach tot Wsbaden vindt men niet een dorp ,
naauwelijks een huis . Behalve bet genoemde punt heerscht
bier dezelfde eentoonige , berg- en boschachtige ftreek ,
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als tusfchen Schwalbach en Nasfau . Maar in de nabij .
heid van LVisbadcn verandert alles van gedaante, en kondigt de nabijheid aan eener Ichoone, bloeijende badplaats.
Wilde men Ems , Schwalbach en Wisbaden naar de ui •
terl~ke voortreffelijkheid oordeelen , (over de inwendige barer wateren moge de Geneesheer beflisfen) . zoo ftaat zekerlijk Ems in den eerften , Schwalbach in den tweeden , en
IVisbaden in den derden trap van vergelijking. Bevalligheid
en fointijds pracht en luister kenfchetfen deze betooverend fchoone badplaats, die alles in zich vereenigt, wat
bet leven kan vervrolijken ; eene fchoone Natuur, (zij
ligt op de helling van cen' berg en in een dal, en is van
aangename wandelingen omringd) middelen tot herflelling
der vervallene gezondheid door 14 warme en 2 koude gezondheidsbronnen (t6ne bron borrelt kokend heet uitden grond, 151 gr . Fahrenhit), ui.tgelezen gezelfchap,
Diet alleen van zulken, die hier hunne gezondheid, maar
ook die er uitlpanning zoeken ; eene Koerzaal, zoo als
misfchien geene badplaats ter wereld bezit , met Korinthifche zuilen van inlandsch marmer, en tusfchen de nis .
fen afgietiels in gips der fchoonfte beelden, als den Apollo van Belvedere, de Venus van Medicis , een' Bacehus,
eene Hebe, enz . Verder bevat dit gebouw, of de voortzetting van deze zaal , ruimte voor eene menigte goederen , die ten verkoop voor de badgasten ten toon gefteld
worden . Tegenover deze zaal is het prachtige logement
de vier ,faargetijden, met 12o kamers, waar men in
zilver bediend wordt, en 55 bedienden den vreemdeling
opwachten . Een ander min prachtig verblijf, het Post.
huis , bezit ook eene zeer fchoone zaal en een' tuin met
fraaije gezigten . De wandeling naar de Koerzaal uit Wis .
baden (de nieuwe aanleg) is voortreffelijk . Een nieuw ge .
bouwd vorftelijk huis op eene hoogte, met een' tuin
voorzien , waarin men vrij kan wandelen , en 't welk nog
Reeds verfraaid wordt, geeft een heerlijk uitzigt over de
omliggende bergen . Nog heeft men de Fafanerie (de
faizantenplaats) in een dal, enz . Wisbaden, hoe mo .
dern ook van voorkomen , is eene zeer oude plaats , die
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onder den naam van Jlquae 117attiacae reeds bij de Romeif;en bekend was , waarvan men nog vele overblijflels ge .
vonden heefr. Onder de Salifche Franken heette zij Wifibadum .
Van 17isbadcn tot Biberich is flechts een uurtje . Eerst
komt men door een' fchoonen aanleg, en weldra, bij het
dorp Masfbach, aan den vorflelijken tuin , die 150 morgen groot is , en altijd vrijelijk voor iedereen openilaar .
Bij Mosfbach flaat in denzelven een oude, doch in den
antieken trant vernieuwde toren met oude ridderbeolden ,
enz . uit bet gewezene klooster Eberbach . Hot belangrijkfle
nogtans is bet uitzigt boven op den burg , waar Nentz
en het oostelijke Rheingau zich met de rivier zeer duidelijk aan bet oog vertoonen . Achter den faizantenhof is
nu de groote twin met breede lanen van . hooge kastanje .
boomen, eene oranjerie enz . Het vorllelijk paleis van
den Hertog van Nasfata aan den Rhajn, waar het gezigt
mede allervgortreffelijkst is , flaat , door eene zeldzame
vriendelijkheid des eigenaars , altijd ter hezigtiging voor
vreemden open . Bevindt de Ilertog zich op dat oogen.
blik aldaar, zoo verlaat bij het Plot
Thans is men in bet heerlijke Rheingau, een gewest,
hetwelk to voren aan den Keurvorst van Afe2Lsz beho.orde, dock na de (looping van dat geestelijke Regtsgebied
pan Naslau kwam . Zoo dor en eenzaam do ftreken tusfchen Nasfau en Schwalbach zijn, zoo welbebouwd en
flerkbewoond zijn bier de oevers des Rhijns . Men zou
zich echter vergisfen , indien men , met fommigen , deze
heerlijke flreek voor enkel wijnland aanzag. Het oostelijkfte
gedeelte tusfchen Biberich en Ellfeld heeft zelfs, aan do
oevers der Rivier, zeer weinig wijnbouw, maar daarentegen veel korenland en vruchtboomen tusfchen de ak..
lters . Het gebergte wijkt aan wederzijden van de Rivier
af, en laat eene vruchtbare vlakte tusfchen beide , doch
nadert allengs nicer tot de oevers . Dit land heeft talrijke
dorpen en fleedjes , digt bij elkander ; Schicrf cin, Nie•
derwvaluf, het fladje Efeld , Erbach , Ilattenheim, ffJlrich,
en lli;incl. A c hter Erbach beginner. eerst de
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wiingaarden meer algemeen to worden ; bij Hattenheim
en ffftrich verdeelt zich de Rh!~n in drie armefi , die twee
vrij groote eilanden omhelzen . Het vaarwater wordt dua
zeer final , en de oever digt aan den vloed is met wilgenbosfchen bezet , terwbl ook de bergen op een' tamelijken
aff}and zijn , zoodat , indien men geen' wijn zag groeijen ,
bet oord wel iets van een Hollandsch landfchap in de nabijheid van een onzer vele riviertjes zou hebben . De
f'adjes en dorpen dragen echter geene fporen van bgzondere welvaart ; de huizen zijn van houten latten met tus- .
fchenvakken, die mede met hout of klei opgevuld wDr .
den . Ten bewijze, hoe armoedig bier de wijngaardeniers
zijn , dient de bijzonderheid , dat de gememrrten den to vet.
d e flaanden wijnoogst hebben moeten verbinden, om duigen en vaten voor then oogst in 1826, welke een bijzonder rilkelijk gewas beloofde , ten behoeve van den land .
man to Women.
(Ilet veryolg en flot hierna .)

J1tASCHRIVT OP DE PROEVE VAN TAALKUNDIGE OPIdERKINGEN EP(
BEDENKINGEN ; BENEVENS ZEN WOORD POOR DEN HEER .

D

A . DE JAGER.

e bovengenoemde Proeve enz . (zie de Letteroef dezes
jaars , No . VII , bl . 326-335) bevat, onder • anderen, even
ftaaltje van de Graaffchapfche landtaal, waarbij eene noot
bad behooreu gevoegd to worden, ter voorkomling van mis .
verftand en ougunttige beoordeeling, Het verzuini van zuik
een noodig bijvoegfel fpeet mij weldra, en doet bet nu des
to meer, dear een achcingwaardig vriend mij, dezer dagen,
ce kennen gaf, dat bet bedoelde ftaalcje, hoe karakteristiek
anders ook , hem niet behaagd had. Mogelijk zijn er ook
flog anderen, die dat ftuk uit een mingunftig oogpunt befchouwen. Hierdoor zie ik mij dan dubbel gedrongen tot de
openlijke verklaring : a) Dot bet bijgebragte ftaaltje (hoezeer
niec een enkel woord bevattende , 't welk niet in dit oord
gebezigd wordc (" )) geenszins , in alle deszelfs deelen, on.
(*) Echter zijn eenige woorden niet naauwkeurig uitge .
drukt , b . v . voor, heef, 4ekouw~cn , ge/tad Dit moee zijn :
vein•,

hcf, 'ckomtnen, eha(i .
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bepaald toepasfelijk is op de taal van alle Graaffcbapfche
landbewoners ; want fchier elke plaats heeft hare eigene
fpraakbijzonderlieden, en eene onderfcheidene mace van be
fchaviug. b) Dat 1k, veel minder, mijne eigene gemeence
heb willen ten coon flellen, als z66 bijzonder lomp fpreken .
de . Zoo lets zou , toch , eene zeer Iaakbare miskenning
2ijn van hare toenemende befchaving, en van de achting,
welke dezelve mij toedraagt . c) Maar, dat ik bet niet ongepast
beb gerekend , bij de medegedeelde proeve van gewestelijke verfeheidenheid in de uitfpraak en bewoordingen , ook ce voegen
een flaaltje van de Graaffchapfche landtaal, inzonderheid -wet vooral de lompile woorden ,becreft- bij de onbefchaafdf/en, hoedenigen er ook in de overige deelen van ons Land
gevonden worden .
Wel verre van de Graaffchapfche landtaal allezins to ver .
oordeelen , heb ik daarin zelfs oncTerfcheidene trekken van
naauwkeurigheid mogen opmerken , waarvan menige befchaafde Nederlander welligc nog zou kunnen leeren ; b . v .
i . Het onderfcheid in de uitfpraak van ij en ei (in lijden
en leiden, rijzen en reizen, mij en Mei -maand enz .) is bier
alcijd zd8 duidelijk, dat men , flechts daarop letcende , in
bet regte fchrijven dier woorden zich niet ligt zal vergisfen .
2 . Van fpijs en drank zegt men bier nooic : ,, ik lust dat
21
of niet," maar algemeen, geen kind zelfs uitgezonderd :
• mij lust," zoo als bet moet zijn, dewijl dat woord onper.
foonlijk is .
3 . In eene felle koude vroeg ik eens can een 12 jarig katechizeermeisje nit den geringllen Hand , dat eenen doek om
den mond had : „ kjebt gij tandpijn, of dient die doek voor
de konde ?" - ,, Neen ," kreeg ik ten antwoord , ,, maar
voor de warmte." Hoe veel juister uitgedrukc, dan mime
vrage, en bet gewoon gezegde, ook van vele befchaafden :
• 1k draag dubbele Weeding voor de koude . Ik eec en drink
voor den honger en dorst . Ik gebruik kina voor de koorts ,'
e nz . i n plaats van tegen !
4. Het woord than wordt bier uirgefproken, alsof er flond
t'hands ; en dit heeft mij bet eersc op de gedachce gebragc,
dat bet genoemde woord moec worden afgeleid van 't geen
ter hand is .
Ettelijke weken na bet verzenden van bet bovenflaand Nafchrift, vond ik , in de Letteroef. No . X , eenige danmer-
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kingen van den Heer A . D E J A G E R Op mime Proeve enz.,
welke ik Diet gansch onbeantwoord kan laten . Dank hebbe
zijn Ed . i) voor zijne - wel Diet bevredigende, maar ook
even min verwerpelijke - inlichcing omtrent de regte uitfpraak van vooruitloopen en vooruitzigt, alsmede nopens de
afleiding en beceekenis van kus en zoen ; 2) inzonderheid
voor de aanwijzing nit Vader T U I N M A rq, dat bet Hollandfche woord pijn ook aanduidt arbeid en moeijelijkheid, (*)
even zeer als bet Franfche peine, en dat mitsdien mijn vermoeden - voor meer gaf ik bet Diet nit - nopens den
Franfchen oorfprong van bet fpreekwoord : dit is der pijne
niet waard, ongegrond fchijnt . Ddarvoor zal ik bet dan
voorcaan houden , miss genoegzaam bewezen zij , dat pijn of
pijne, in de beteekenis van arbeid en moeite, een oorfpronkelijk Nederlandsch woord is, en Diet overgenomen uit bet
Franfche peine .
Bij de erkentelijke waardering van bet goede, in dat op .
ftel gevonden , moet ik evenwel de rondborfige betuiging
voegen , dac de overige , en dus de meeste, aanmerkingen van
den Heer D E j A G E R mij voorkomen , meer eene onbewezene
tegenfpraak to behelzen , dan eene grondige teregtwijzing,
hoedanige 1k, in mijnc Proeve, uitdrukkelijk verklaard heb,
mij to zuilen verblijden . Zijn Ed . vergunne mij , eenige
vragen to doen , betrekkelijk de ouderhavige verfchilpunten .
Want door vragen, miss goed beantwoord, kan men wijs
worden ; en dit is mijn wensch .
I . Waarmede beivijst zijn Ed. deszelfs gezegde, datzijne,
van de meeste punten mijner Proeve verfchillende, gevoelens Diet alleen op eigen gezag fteunen, maar ook op dat
van deskundigen ? Moet ik dat maar zoo blindelings geloo .
ven op zij n woord ? Of is de aanhaling van T U I N M A N,
op flechts twee punten, voldoende cer beflisfing van alle de
overige ?
!2 . Waar is bet bewijs, dat de , door mij afgekeurde, gan .
fchelijke opflokking der laacfte n van de op en uitgaande
woorden ,, Diet zoo ftootend, alchans minder footend zij,
dan de duidelijke uitfpraak dier flotletcer?" MMoet ik bet
zoeken in zijne aanmerking over de regte uitfpraak van bet

(*) Dit wist ik Diet, maar wel, dat bet Franfche peine,
als afkomfig van bet Latijnfche poem, (hoewel door mij
flechts nangehaald in de beteekenis van moeite) voornamelijk ook (iraf en pijn to kennen geefc .
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woord ontvangen, in deszelfs onderfcheidene deelen? Wordc dan de fchoonheid en zoetvloeijendheid onzer tale
wezenlijk benadeeld door hen, die de meergenoemde flotlet .
ter gewoon zijn nit to fpreken, of zich daarop nog toeleg .
gen? Is er niet ook, tusfchen derzelver harde uitfpraak en
ganfchelijke weglating, een fehoone middelweg van zachtere
uitfpraak ?
3 . Waar heb ik ftellig gezegd , dat dit winter en dat zomer duizendmaal gehoord wordt ? A aar, al had ik bet dadelijk gefchreven, -- gelijk ik, op grond van eigene onder
vinding,
, zou kunnen doen - wat grond heeft dan de HeerDE
J A G E R, OM zulks zoo ftellig tegen to fpreken, en to zeg .
gen : ,, men zal dat, in plaats van duizendmaal, vrij zelden
booren ?"
4. Waarmede bewijst hij zijne meening, dat in den aan .
dacht (offchoon vrouwelijk) geen misflag tegen bet ge .
ilachc wordt begnan, en dat de -zoogenaamde n paragogicon, (*) welluidendheidshalve gebezigd, alles goed maakt ?
En zou men dan niet ook even zoo goed kunnen zeggen of
fchrijven : den aarde, den aandoening, dit is den eerflen appel, den ouden Adam zic er nog in, enz .?
S . Welken grond heefc de Heer D E J A G E R , om de be•
weging van een kind, dat (zoo als men doorgaans zegt) be .
gint to loopen, gelijk to ftellen met bet zoetjes loopen van
een' flokouden flumper, waarvan ik afkeurend gewag maakte ?
Zou niec zijne eigene verklaring van bet onderfcheid tusfchen
gaan en loopen juisc voor mij en tegen zijn Ed . pleicen?
Of ziet men niec de kleine kinderen , als ze beginnen ce
gaan, eene fnelle en loopende beweging met de beenen ma .
ken, waarvan bet tegendeel plants heefc bij ftokoude lieden?
6 . Welke redenen heefc ziju Ed . , aan de gewone uitfpraak
van bet woord vooroordeel, offchoon weifelende, de voorkeur to geven? Waaruic blijkt de nietigheid van mijnen op .
gegevenen grond voor de plaatfng van den klemtoon op de
eerfte, en niec op de tweede lectergreep, zoo als doorgaans
(*) Geeft de paragoge niet to kennen debijvoeging van eene
lettergreep aan bet einde van een woord? Zou bet derhalve
niet beter zijn, de door den Heer n z J A G E R genoemde n
paragogicon to noemen de n FcpsTuvsaxcv, bij de Grieken in
gebruik, ter vermijding van bet onaangenaam zamenftooten
van twee klinklecters ?
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gedaan words? -- „ liec is in de I-lollandfche taal een alge .
„ meene regel , dat fcheidbare voorzecfels den klemtoon ver„ eifchen, doch de onfcheidbare niec ." Is deze zijne eigene
verklaring niec juist tegen zijn Ed . en in mijn voordeel, ook
opzigtelijk her woord voorloopig? Of is voor, in vooroordeel
en voorloopig, een onaffcheidbaar voorzecfel? Is dan ook de
uitfpraak van voordeel, voorkeur , voorgevoel, en alle andere
met voor zamengeftelde woorden, zoo twijfelachtig? Of ma .
ken de woorden vooroordeel en voorloopig eene uitzondering
van den algemeenen regel
7 . Waarin ligt het bewijs, dat mijne voorgedragene beden .
kingen, nopens de woorden wederfpreken, wederflaan enz .,
in den zin van tegenfpreken enz . , van genoegzamen grond
ontbloot zijn? Of is hec, ce mijner teregtwijzing, voldoende, zoo maar kortaf to zeggen : ,, Verwarring toch met wd .
„ derfpreken (nog eens fpreken) zal er wel flier nit ontftaan,
„ dewijl in wederfpreken (tegenfpreken) het accent op fpre.
„ ken valt , om de reeds boven vermelde reden?" Is dat,
ook in bet fchrij ven , en met betrekking tot andere woorden ,
zoo onbecwistbaar zeker ? En maakt dit her oofdpunt nit van
mijne bedenkingen ?
8 . Zou T U I N MA N bet wel met zichzelven dons zija , wan .
neer hij bet woord zoen afleidc (volgens de opgave van den
Heer D E j A G E R) van het thema zo, fachting , of ook van
zo en of zuigen ? Of geven die onderfcheidene thema's cen en
hu•tzelfde cc kennen ? En hoe heb ik her to verftaan , wanneer
zijn Ed . , mijne uitlegging der verfchillende beceekenis van
kus en zoen , als ongegrond, verwerpende, zegt : „ terwiji ik
„ integendeel vercrouwe, dat ieder, die flechcs een weinig
„ nadenkt, dir juist onigekeerd zal befchouwen7" Moec ik
daaruit, in verband met zijne bijgevoegde verklaring van kus,
niec befluiten , dat een kus van verzoening kenbaar is aan
bet fuizend of kisfend klappen der lippen ; maar dat zuigen,
of lets dergelijks, her kenmerk is van eenen kus van liefde
of vr•iendfc,iap ?
9 . Indien de werkwoorden ruiken en rieken in beteekenig
zakelijk onderfcheiden zijn , zoo als de Heer D E j A G E It geneigd is mij toe to ftemmen , volgc dan daaruit niec van zelve, dat de zelfftandige naamwoorden ruiker en rieker, naar
den card van ieders werkwoord, in datzelfde onderfcheid van
beteekenis moeten deelen , en dat men mitsdien bloemen - rui.
tr tuoec veranderen iu ie ker ? Of beteekenr een ruiker niec
J
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een voorwerp , dat ruikt, en mitsdien reuk heeft of ontvangt ;
maar rieker een voorwerp, 't weak riekt, en dus reuk veroorzaakt? Maar hoe kan dan D E j A G E R, die tot mij ne meening nopens die onderfcheidene beceekenis van ruiken en rieken verklaart over to hellen , onmiddellijk daarop laten volgen
„ Hierom echter zie ik nog niec in , wat K A L CR H o F F be .
„ weert , dat men ruiker in rieker zou moeten veranderen?"
En hoe komt, ter beftrijding mijner Ittaksgenoemde gevolg
trekking
g , to pas bet door zijn Ed. aangehaald voorbeeld van
bedienee, in de afwisfelende beceekenis van iemand, die bedient, en van iemand, die bediend words ; daar, ter aanduiding van die twee onderfcheidene voorwerpen, een en betzelfde werkwoord (bedienen) ten grondflag ligc, 'c welk bij
ruiker en rieker geenszins bet geval is?
Eene voldoende beantwoordiug (*) van alle de bovenftaande vragen (niec van eene enkele) zal bet beste middel zijn,
om mij to overtuigen, dac ik, in de meeste_ punten mijner
Proeve, bijster gedwaald heb .
Laren, bij Zutphen ,
1 .9 August . i826.

J.

G . C. K A L C K H OFF.

(*) Liefst, evenwel, in eenig ander Tijdfchrift ; daar w1i van meening zijn,
dac het meerendeel onzer Lezeren, na dit, en het onmiddellijk volgendkr
tere flukje, van deze caalkundige kibbelarij wel verzadigd zaL zijn . Redact.
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KORTE TAALKUNDIGE AANMERKINGEN .

ieken of ruiken . Beiden zijn in gebruik ; loch over de
verfchillende beteekenis dier werkwoorden verfchillen de
taalkundigen . S I E G E N BEE K en B I L D E It D If K gebruiken
dezelve onverfchillig ; anderen echter kennen aan hec ddne
eene werkende (active) bednid'ing toe . Deze Inattlen letren
diet genoeg op de elgenfchap der taal , welkdngro

klank van een woord vaak verandert, gelijk ook in bet
Hoogduitsch plaats heeft . Men zie de aanmerkingen van den
Hetzelfde is oak bet
dichter v o s s achter 21jne Idyllen .
geval in her Nederduitsch met de woorden : kieken en kuiken, tieden en luiden, lied (carmen) en luid (fonus), brien
fchen en bruifchen (hetwelk dus geenszins bruifen gefpeld
moet worden), zoo ook driefchen (bij H o o F T) en druifchen . Eene dergelijke klankverandering heeft er in bet
Hoogduicsch plaats met Heirath en Ileurath, Fur (Nederfak+
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fisch) en Feuer, enz, Ja net verrilkt de taal, indien men
aile klauken , welke een woord aanneemt, onderling bezigt ;
en dus durven wij gerustelijk ook rieken en ruiken beiden,
als in beteekenis volkomen gelijk, aannemen .
Grimlagchen en glimlagchen . Deze twee werkwoorden
verfchillen in beteekenis . Her eerfte is, bitter den mond als
tot een' lach vertrekken ; her andere is, zoet en vriendelijk,
doch tevens maar even lagchen , gelijk her Hoogduitfche
liiicheln , bet Engelfche to fnile en her Deenfche at (mile .
Her werkwoord grimlagchen komt of van bet zelffandig naam .
woord grim, waarvan Dog grimmig, en dir fchijnt verwant
met gram en gr•a mflorig, fchoon de Hoogduitfche beteekenis
van Gram en Grimna Diet dezelfde is . Beiden zijn misfchien
een nude Skandinavifche uitgang ; rerwijl echter her Deen
fche graad (fmart) , gelijk meermalen in die toal bet geval
is , den oud IJslandfchen uitgang in n voor den Teutonifchen
in d of t verwisfelt . Met grim is oak verwant her Fran£che
grimace . Het werkwoord glimlagchen, daarentegen, ftamt
of van glim of glimp ; vanhier bet werkwoord glimmen . Over
bet algemeen is her opmerkelijk, dat vele woorden, beginnende met gr, gelijk grijnen, grienen enz ., eene treurige,
vele met gi daarentegen eene aangename en goede beduiding
hebben , b . v . glued, glans en meer anderen .
Kerel. Dit woord is in zijne eigenlijke beteekenis een
Rout en dapper man ; vanhier is bet tot een eigennaamwoord
verheven , ( K A R E L .) Hetzelfde is , gelijk met meer woorden plaats heeft gehad, door letterverzetting veranderd in rekel, dat hetzelfde bednidt, waaroin bet op den bond, als
een trouw en voor zi .lnen meester dapper beest, is overgebragt . Zulk een' bond, aan eenen ketting of band gelegd, noemde men een bandrekel. Van de letterverzetting
vindt men in her Nederduitsch zeer vele voorbeelden, zoo
als : ors (bij M E L I S STOKE en zijne ti ldgenooten) (in bet
Engelsch horfe) in ros, born in bran, barnen in branden (in
bet Hoogduitsch brennen) , terp in trap, flam in mast, enz .
Men vergel ke hierbij H U I DECO P E R , Proeven van Taal
en Dichtkunde, D . i 11, bl . I59 , S I E G E N B E E K, herb.
over de Nederd . Spelling, bl . 42 , en ten x A T E , Ianleiding tot de keuvis en :, der Nederd, Spraeke , D . I , bI . 63 t .
U.

V. D . B .
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STAAL VAN DE EDELE VRIJMOEDIGHEID EN HELDERE STAATKUN •
DICE INZIGTEN DES GSSCHIEDSCHRIJVERS VAN KAMPEN .

('~)

N

a NAPOLEON'S gevangenneming moest bet lot vain
Frankrljk worden beflist . De grooce vraag was : niet, of de
Bondgenooten regt hadden, fchdvergoedingen en waarborgen
to elfchen, maar welke, en hoe groote? Wij zagen, dat ge.
heel Frankrijk, ten Noorden tot nan de Loire, ten Oosten
tot aan, ja over, de Rhone en Saone door hen bezet was .
Daarenboven waren eene menigte vestingen van bet oude
Frankrijk bun in handen gevallen , en de geheele Noord .
oostelijke grensmntr van Frankrljk, bebalve Metz, Verdun
en Thionville, verkracht : twaalf vestingen in de magc der
Bondgenooten, benevens de hoofdltad, Lyon, de tweede
lad des Koningrijks, en zoo vele ftellingen in bet harte des
Rijks . Na , of nooit, was de tijd gekomen , om Frank .
rijk binnen deszelfs crude en be ;oorlijke grenzen to
brengen, en de gevolgen der beerschzuchc van LODEw ij K XIV nit to wisfchen ; want waarom had deze meet'
regt op de landen zijner naburen, dan de gelukzoeker,
die hem opvolgde? Nu of nooit was bet tijd, Lotharingen
en den Elzas weder nan Duitschland, drtois, een derde vain
Yiaanderen, de helft van Henegouwen, en de van Narnen en
Luxemburg afgerukce ftttkken weder nan Nederland to hech .
ten . Dit eischte ook luid de Rein des Votks in Duitschland,
vooral der brave Pruifen, die, zonder zichzelven to ontzien, voor de belangen des Duitf her: Vaderlands, de rust
van Europa en de zaak der menschheid in de bres gefpron.
gen waren. Ook de Belgen zouden door deze aanwinst aarrmerkelijk bevoordeeld zijn : Rijsfel, Folenciennes, Name .
rijk, nlle deze fabrijkfleden, bij bet nieuwe Koningrijk ge .
voegd, hadden hetzelve in uitgebreidheid en nijverheid aai .
merkelijk doen winnen. Duitschland, den geheelen loop des
Rhijujfrooms weder binnen zijne grenzen trekkende, zou is
Straatsburg een bolwerk ter verdeeliging hebben, gelijk
Frankrijk er nu een had ten aanval. Frankrijk ware voor
eene eeuw, en langer rrdfchien, onfchadelijk geworden voor
( •) Ontleend nit deszelfs Gefchiedenis van de Franfche
Heerfchappij in Europa ; zie de Recenfie, No . XII, bl . Sis

ezv., alwaar voor dic final de plants ontbrak .
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de rust van Europa. Lion her zich daartegen nu verzetten?
Inwendig verfcheurd , de prooi der bitterfte barcscogten,
van burgerkrijg en haat, zonder geld, zonder lager, zonKleine opftanden zouden door een
der krijgsbehoefcen !
millioen geoefende krijgsknechten wet zijn gebreideld geworden . Doch bekrompenheid , vrees en kleine inzigten hidden
thans in bet beftuur van Europa de reuzenplans, de woeste
grootheid ca onbefuisdheid van NAPOLEON'S Scaatkunde
vervangen . Men waagde bet niet, de gelegenheid bij de bal .
ren to grijpen . Men vreesde de wanhoop , of liever den trots
des Franfchen yolks . Men was door de ondervinding, wet
is waar, overtuigd , dat grootmoedigheid bij de Franfchen ver .
loran was ; maar men had geen' moed,bet cegenovergeftelde,
gcflrerage regtvaardigheid, to kiezen en door to zecten . Rus .
land en Engeland (*) floegen dus een' middelweg in, om,
namelij Ic , wel de gelaeelheid of onfc .hendbaarheid van Frankrijk ce erkennen , behalve enkele gronsplaatfen , maar daareptegen geld tot fchavergoeding to nemen . Engeland, namelijk,
kon onmogelijk veroveringen in Frankrijk eifchen of behou.
den ; Rusland, door den afftand, nog minder . Oostenrijk daar .
encegen,Pruisfen,en de andere Duitfche Hoven van gewigc,
eischten , met nadruk , den afftand van den Elzas en Lotha .
ringeaa, tot dat zij eindelijk voor den invloed van de Heeren
der Zee en des Gelds , en voor de magt van den Noordfchen
Colosfus bezweken. Er werd dus een halve maatregel geno
men, die, zoo als altijd, de flechtst mogelijke was : men
handelde, gelijk P o N T I U S to Caudiurn ; men deed den vijand eerst onder hat juk doorgoan, en liet hem toen vrij . -Eindelijk werd, den so November I8I5, bet groote Vredesverdrag met Frankrijk ge!loten , hetwelk aan de heerfchappij
van dat Rijk over Europa, althans voor eenigen tijd, een
einde maakte , maar hetzelve (even fchandelijk als de Utrecht .
fche Vrede, eene Eeuw vroeger) de aanvailende punten Rijs(*) De Afgevairdigden van deze twee Hovers op bet Cortgres to Parijs waren RASUMOWSEY en NESSELRODE
(naderhand CAPO D'ISTRIA), WELLINGTON en CASTL ,EREAGH ; van Oostenrijk METTERNICIi en WESSENBERG ; Van Pruisfen IIARDENCERG en IIUMBOLDT ;
de eerae Staatslieden van hunnen tijd . En, na vice maanden
handelens , floten zij zulk eenen Vrede ! De bcfaamde GENT Z,
een despocenknecht, was hun Sccrctaris .
'1 c
MENGELw . C -26. NO . 1j .
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fel,

Civet, uit vier vestingen beflaande, (ver,als eene dteiJ
gentle gewapende hand, in Nederland vooruitftekende) err
Straatsburg overliet, en flechts den affland van enkele grensplaatfen voor altijd van Frankrijk eischte.--Ten faatfte werd
aan dit geheele werk 3 zoo bet fcheen , de kroon opgezet ,
door bet zoogenaamde Heilige Verbond, reeds in September
to Parijs gefloten, doch niet vddr bet begin van I8r6 door
1i'usland bekend gemaakt .
Al18ICD0'rEN UIT DE MIDDELEEUWEN .

(Vervolg van No. IV .)
De Oorlog der Crieken en Cothen in

Italie.

l.1'lisfcbien heeft Italie nook meet geleden, zoo wet door
oorlog, en daaruit ontftaanden bongertnood en befmettelijke'
zietten, als door verwoesting van de fchoonfte gewrochcen'
der Oudbeid , don ten tijde van den vernielenden Oorlog ,
weiken J U sTI N r A N tYs uit loucer heerschzuehc tegen de
t?othen voerde, ten einde zirh weder in bet bezic van den'
oaden zerel des Romeinfchen gebieds to ftellen, en, ten kos .
te van den bloei en bijkans van bet beftaan van Rome, met
waarheid den cite! van Roomsth Keizer to kunnen voeren I -I-loewel wij son den eenen kant de uitftekende talenten moe .
ten bewonderea, waardoor 8 E L 19 A R I u 9 zich , als Veld.
beer des Keizers, zoo ongemeen gunflig deed kennen, dat
wiJ hem even zeer in bet veld moeten bewonderen, als in'
zijne huisfelijke becrekkingen beki'agen , en bijkans verach .
ten , - dezen roem erlangdo hij • niet dart ten koste van Italics
febier geheelen ondergang . Want de eigenlijke Grieken, of
de vergriekschte Domeinen, die Kon/lantinopel en Thracie be o
woonden, waren door verflapping en weelde ongefchikt tos
den oorlog geworden, zoodat de Keizer een leger van allerlei
Barbaarfche volken moest bijeenbrengen ; Wilden, die de on .
de hoofdflad zijns Rijks sun de harden van reeds befchaafde
Duitfrhe volken moesten ontrukken. Door zag men, zelfs in
de lijfwacht van B E L I S A R i u 9, Herulers, woeste krijgs .
knechten, mede nit de Duitfehe bosfchen oorfpronkelijk q
llfasfageten of Hunnen, waarfchijnlijk ftamverwanten der Kal.
seukken en Mongolen, met boog en pijI gewapend ; Ifauriers,
een wild bergvolk uit Klein -Azi8, hetwelk langen cijd, door
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Ojiie invallen , zelfs voor bet Rijk van Konflahtinopel geduchc
*as ; Moor•e n uit de woescijrfen van Afrika, en andere Bar .
baren . Hec is to begrijpen, dat een Oorlog, die twintig ja=
ren dnurde, met zulke troepen, tegen pas aan de barbaarschheid ontfnapte, nog altijd ruwe en thans getergde vijanden,
die voor bet beaaan of niet beflaan van hunnen Staat moest7en f1rijden , gevoerd , niet anders dhn hoogst vernielend koti
zijn . lIet verfchil cusfchen de toenmalige en tegenwoordige
wijze van oorlogvoeren is treffend. Men ontziet thans,doorgaans, bet eigendom van den vreedzamen burger en landbou .
wer, behalve bet gedeelte, 't welk de oorlog daarvan noodzakelijk vordert, en men flraft (buiten eegen' tegenitand des
Volks) overtredingen der krijgstucht geftrengelijk . MAar in
then tijd befchouwde men zoo lets als minder noodzakelijk
de hoofdzaak was, een land to hebben ; of dit plants had met
verlies van bet ridnige, dat aan een land waarde geefc, was
hetzelfde . Dus werden gedenkftukken van oude kunst, door
beide partijen, als gewone fleenen gebruikt, (juist gelijk
tegenwoordig de Turken, zelfs to midden van den Vrede,
nog doen) waterleidingen vernield of als Inuren gebruikt ,
grafgeftichten in torens veranderd, ftandbeelden in ftukken
geflagen , bet metaal derzelven gefmolten, am tot de itormtuigen to dienen, en zelfs de oud- Romeinfcke bewonderenswnardige flraacwegen werden opgebroken, om fteenen tot
den ftrijd re vinden . Hec was toen , dat bet beroemde graf
van H A D R I A N U S (IlZ;les Hadriani) aan den Tiber, door
den Koning der Gotlun , TOT I L A , in de nag beftaande vesting (her kasteel St . Angelo) veranderd word . Toen de Got'ren Rome belegerden (537), deed n E L I S A R 1 U S alle vrouwen , kinderen en flaven, een onczaggelijk heir, ter zee of
to land uit die nog verbazend groote flad vertrekken . Zijne
foldaten hadden niecs dan broad ; de Rorneinfche burgers sells
dat niet : zelfs Verkochten zlj in 't geheim flukken vleesch
van aan ziekte geftorvene muilezelsl -- In Romes tweede
beleg (546) at men doode paarden, honden, kacten, muizen,
zemelen, gras, eu de brandnetels, die cusfchen bet puin van
de oude hoofdftad der wereld groeiden . Een nienwe vijand
vermeerderde doze rampen . De Franken , voorouders der tegenwoordige Franfchen , deden eenen inval in Italie, beloof.
den beurcelings aan beide partijen hulp, en deden intusfchen
tan beide de vreesfelijkfle verwoestingen ondergaan . 1Wilaan
+verd geheel en al met den grand gelijk gemaakt i er fucuTt
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yelden, volgens P R o c on ru s , (die echter zekerlijk over.
drijft,of misfchien bet geheele Regcsgebied der flad bedoelt)
driemaalhonderdduizend menfchen . Genua was in hetzelfde
geval, en daar zag men vrouwen en kinderen bij de nog ge .
deeltelijk heidenfche Franken , in de legerplaats van den X lerchristeli1kjlen Koning, zoo als GIBBON aanmerkt, als
menfchenoffers san de Afgoden flagten . Er ontitond zulk
een hongersnood, dat de veroveraars zelve, hoewel midden
in den buit, bet vleesch van ziek geworden beesten moesten
eten, en een derde des legers aan den rooden loop verloren .
Vijfcien jaren later werd hetzelfde tooneel door een ander
leger van heidenfche 4lemannen en Franken herhaald . De
eerften plunderdeu of ontwljddetl voornamelijk kerken en
kloosters , en offerden paardenhoofden aan hunne Godheden .Met hunnen afcogt, en de vroegere onderwerping der Gothen
(553 , 554) , eindigde deze verfchrikkelijke Oorlog, die bij .
kans eene woestijn achterliet .' Volgens P R 0 0 0 P I U S waren
er alleen in bet landfchap Picenum , de tegenwoordige Mark
van Ancona , vijftigduizend landbouwers van hunger geflorven ; nog meer in de zuidelijke gewesten . Men gebruikte,
gelijk in de tijden van bet nog barbaarfche Griekenland, ei .
kels , in flede van brood . P R 0 C o P I u s zag zelf eene ver .
latene wees san eene geic zuigen . Vrouwen zelfs veranderden
uit honger in furien . Twee derzelven hidden een moordhol
onder den naam van eene herberg , waarin zi) zeventien reizigers vermoordden en opaten ; zij werden door den achttien .
den ontdekt . Wanneer men de begrooting van P R O COP I U S
letterlijk moest opvatten, zou Italie pier minder dan ruim
vijftien millioenen inwoners verloren hebben ; een getal, 'c
welk bet tegenwoordig naauwelijks meer bezit . Dic alles
was bet gevolg der zucht van den hooggeroemden j UST IN I A N U S , om weder to Rome to kunnen regeren ; en Loch
bezocht hij nimmer die zoo duur gekochte clad! Het is de
groote vraag , of de compilatie van bet Romeinfche Regt door
then Keizer wet tegen eene misdaad van gekwetfle mensch .
beid, gelijk zulk een Oorlog, kan opwegen .
De Paus under J

U S T I N I A N U S.

De Lezer zal vragen , hoe zich onder dit alles de Pausfen
gedroegen? Men bevroedt gereedelijk, dat doze knechtcn der
knechten Gods toen nog geene wereldlijke Vorilen waren , en
no- minder /lees fchappij over de hoog/le Magten der wereld
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beweerden to hebben . S I L V E R I U S was Bisfchop to Rome ,
toen B E LI S A R 1 U S meester der ftad was . Hoezeer nu s I LV E R 1 u s danrtoe had bijgedragen, was hij echter, in her
Godgeleerde, over verfchilitukken, die zoo ellendig zijn,
dat wij daarmede onze lezers Diet durven bezig houden , met
de beruchte Keizerin T I1 E U D 0 R A, die wij vroeger hebben
leeren kennen , one en . Nu was er op dat oogenblik eon
Diaken , met mime v i c; I L i U s , to Konflavt sopel ; een man,
die gereed was cm ailes voor eer en hooge waardigheden to
doer , en die fteeds uitzag , van waar de hoflucht waaide . Hij
had zich reeds vroeger gevleid, de Paufelijke waardighe d
to zullen erlangen ; dit was hem gemist , en nu ontbood hem
1 I1 E o D o R A .
Haar voorftel was , dat hij de Kerkvergadering van Lhalcedon verwerpen , dus de twee Naturen in
c II R I ST U s veroordeelen , eu derhalve I*aar geloof zou
doen zegevieren . De man was dadelijk gereed, en ontving
flu no,, een gefchenk van zevenhonderd goudftukken . Terfond vcrtrok hij liner Ro ;rae, gaf B E L I S A R I U S eenen
brief van de Keizerin over, en beloofde daarenboven aan
hem of zij :,e vrouw ecu gefchenk van tweehonderd goudiluk .
ken, zoo hij heal be' :alpzaam ziju wilde . Waarfchijnlijk
zou de doorluchtige :'eidheer her niet gedaan hebben ; maar
hij was bang vcor zij oe vrouw, en leende zich dus tot
werktuig der fchandelijkfte daad . Paus S I L V E R I U S werd,
op befchuldiging van getneenfchap met den vijand, (na herhaalde keeren gewaarfchuwd to zijn , dat hij de Keizerin
moest gehoorzamen) voor den Veldheer gebragt , die aria ele
voeten zi/i2er E lztgcr note zat . Zij fprak hem aan over zijn
gewaand verraad, maar wachtte zijn antwoord niet af. flij
werd van zijn Wsfchoppelijk gewaad beroofd, in een mon .
nikskleed gefloken, en zonder uititel naar Patara,in Lycie,
in ballingfchap gezonden . Toen ontving V I G I L I U S den
prijs zijrer gedienit 'ieid en mildheid . SILVER 1 U s werd
naderhand nog door
n Keizer naar Rome teruggezonden,
maar door ANT 0 N I r
en Karen gehoorzamen Echtgenoot
in hander van v I G I L 1 c gefleld , die hem naar een woest
eiland zond, van waar h, door honger (volgens L I B E R AT U s) of door bet zwaard ~ _11gens P R o c o P r u s) werd ter
dood gebragt . Nu was v I G
I u s Paris ; maar hij b efpeur .
d e weldra, dat de Keizer h . ,evoelen zijner Echtgenoote
Diet deelde , en , met de Kerk4 'odering van Chalcedoaa , in
c 11 R I S 'I U s tl,% CC itaturen fie!t
Dt;delijk is de man no ,
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betgeen men roen lfatholijk of regtzinnig noemde . Maar.
I U S T I N I A N u s was zoo geheel in godgeleerde twisten ver .
diept, en op bet laatsc zoo veranderlijk, dat bet oolt den
beleefdften hoveling moeijelijk viel, hem bij to houden . De
Keizer, weder naar zijne lieve T H E O D o a A luisterende,
vervloekte den brief van zekeren 113 As . De Paus vervloekte
dien mede . JUSTINIANUS vervloekce TuEODORETUS,
een' voorlang geftorvenen vriend van den Bisfchop N E S T 0it I us . De Paus was de Echo dier verdoemenis . Her Hof
van Konjlantinopel zond T H E 0 D 0 It U S, -- den leermeester
van dien beroemden Kerkleeraar , - zoo veel in dat Hof
was, ter Helle . De Paus wilde hem geen oogenblik ophoiden (a) . Maar ook de gedweelle hovelihgen zien coch niet ex .
kel naar den hoek, waaruic de vorftelijke gunst of ongunst
waait, maar ook een weinig naar den pehlieken geest, waarvan zij de krachc kennen. Nu was die geest destijds, wat
bet geheele Volk betrof , ten fterkfte tegen de ftrekking ge .
xigt, die de Keizerlijke leerftellige Godgeleerdheid thaws begon to nemen . V I G I L I U S werd zwaar berispt . De 1frilaanfche Bisfchoppen zetteden dien van Rome nit de ge .
meenfchap der Katholijke Kerke, (behoudens berouw en
boece) omdac hij den Keizer to wille geweest was (t) . I-let
geheele Wescen dacht eveneens . Nu zag de Pans, dat hij
to verre gegaan was . Hij hield zich dus , alsof hij nooi't
de zoogenoemde due door dera Keizer verdoemde hoofdjlukken
afgekeurd bad ; en, toen de Keizer hem naar Konflantinopel
tot eene Kerkvergadering riep, draalde hij opzettelijk, niet
wetende wat to doer) . Eindelijk kwam hij daar aan , en moest
nu wel zichzelveu gelijk blijven . Doch de Keizer zond hem
cens en tweemaal in hallingfchap : toen bezweek zijne itandvastigheid ; hij vervloekte en verdoemde andermaal alles , wat
de Keizer hebbetn wilde, werd nu losgelacen, en lierf, op
reis naar Rome, to 3yrakufe. Hij had eene uitftekende plants
in bet Dictionnaire des Giroueites verdiend. Zijn opvolger
was P E L A G I U s, die hem in aile zijne veranderingen en
pmkeeringen getrouwelijk gevolgd was, eerst de drie hoofd.
jlukken, die men verdoemdn wilde, ten fterkfte verdedigd had,
en nu t om Paus to worden, die wed r zo fterk als de Keir y,er verdoemde
( .E) . Maar de Italiaanfche Geestelijkheid wi1dt
(*) Collect. Concilior . T. VI p . 181, 182 .
(t) Causf. Lection. anti,gq . T. I, p . 33 2 W
P • 333.
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hem flier sannemen ; geene drie BisCchoppen werden er (vol .
gens den eisch) gevonden,om hem to verkiezen ; toen maakte men, voor de lens , eenen Priester tot Bisfchop ; bet getal
was er nu , en de beflemde Paus kon geordend worden . Hij
trachtte nu den Veldheer N A R S E s, die in Italie bevel voerde,
to bewegen, om alle Bicfchoppen van Italie, die geen deei
hadden genomen in zijne verkiezing , to Iaten vastzetten ;
maar dit legerhoofd befchaamde Zijne Heiligheid ; hij bezig.
d e niet dan middelen van overreding . Men moet weten , dac
die zelfde leer, welke toeu een Paus doordrijven wilds,
doch waartegen de Geestelijkheid zich verzette , thans alge .
meen door de Roomfehe Kerk zelve is afgekeurd . Welk
een bewijs voor de onfeilbaarheid der 1-Ieilige Vaders van
Rome!
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olgens een in Italie, en in bet algemeen in Europe,
aangenomen gevoelen, hebben de Jcwaiten Pans C L E M E N$
XIV (G A N G A N E L L I) door de acquetta om bet leven ge .
bragt ; een vergif, dac de bewoners van Peroufe, in Calabrie, hebben uitgevonden, welks opneming in bet bloed
zich door geenerlei in bet oog loopend kenmerk aankondigc,
en dat u doet flerven, ten zelfden tijde, als 't ware, dat uL
deszelfs aanwezigheid blijkbaar wordt ;eenvergif,dat,u lang .
zaam, maar buiten bet bereik der Geneeskunsc, ten grave
brengende, nog daarenboven bet helsch vermaak van een
allerfmartelijkst lijdeu nan den vijand verfchaft, wiens uirgezochte wrack u ten dood gewijd heeft .
Paus G A N G A N E L L I, die waarlijk groote man, wienst
deugd .en en bekwaamheden aan den fioel der St. Pieters..kerk
den fchoonflen luister bijzetteden, voorzag, dat hij eenmaaf
bet flagtofl'er zoude worden van den wrok der Jezuiten,
van wier heilloozen invloed bet hem gelukt was de Kerk ce
bevrijden . Hij zeide tot! zijne vrienden, die hunne ontroe .
ring to kennen gaven over de zware bedreigingen, welke zij
tegen hem hadden uitgefproken : ,, lit heb dat alles voor,
„ zien, toen ik mijn brevet uitvaardigde . 1k heb niecs anders
gedaau, dan hetgeen ik billijk en n©pdzakelijk achtre, !J;.
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heb mij aan de Voorzienigheid overgegeven , en mijn le .
„ ven in hare hand gefteld ." Alle maatregelen , tot zijne
veiligheid uitgedacht, de ganfche ijver zijner hem zoo zeer
toegedane vrienden, niets was in faat, hem voor de aanflagen dezer near wraak dorfende fekte to behoeden . Hij herhaalde meermalen aan zijnen kok : Fra F R A N C E S C o, ba .
date alla pignata ; perchP altrimente anderebbe , shale e per
voi e per not (*) . Ingevolge dezen last, tier Fra F R A Nc 1 s c o niemand in zijne keuken komen . Op zekeren dag
had hij zich nit dezelve voor een oogenblik verwijderd, en
de deur verzuimd to fuiten ; hij klangde zichzelven deswege
aan bij den Paus , die nu zijn middagmaal hield met verfche
eij eren .
In 1?7o hadden reeds eene boerin van Valentano en verfcheidene andere dweepers, verleid door haandlangers van die
fekte, den dood van den Paus voorfpeld , ten cinde hem
vrees aan to jagen, en alzoo zijne ontwerpen tegen hen to
verijdelen. In 1771 werden die profelien herhaald . In 1773,
bet jaar, waarop hij die ganfche Orde vernietigde , deed
eene dweepfler nit de Mark van Ancona nog felliger voor .
zeggingen . Zij bedreigde den Paus en de Vorfen , die bet
Geno tfchap had en vervolgd en vernietigd, met verfchrike
kelijke rampen en een' kort aanfaanden dood ; maar haar
ilorzang kwam altijd terug op de herleving en den luister
van die Orde .
Deze geruchten hielden verfcheidene maanden aan, gedurende welke de Paus feeds zijne voile gezondheid behield .
Maar op bet einde van 1774 , den Woensdag der heilige
week, zeide hij , toen hij zich nit de hoofdkerk naar bet
Vatikaan begaf, tot den Kerkvoogd M A C E D O N 1 0 , die zijn
bijzonder vertrouwen genoot : lllonfrgnor, 1' abbiamo prefo ;
e qui (t) , op zijne maag wijzende .
Hij bedroog zich niet : want kort hierop werden zijn
mond en zijne keel ontfoken, moest hij van tijd tot tijd braken ,
verzwakte hij allengskens , greep hem eene algemeene verdoo .
ving aan, gevoelde hij eene ondragelijke pijn in de ingewanden was zijn mond gefadig geopend, even als van iemand ,
die door een brandend vuur in zijn binnenfe verteerdwordt ;
„

(*) Broeder F R A N c 1 s c o , bond bet oog op den pot ; bet
mogc anders fecht afloopen, zoo wel voor u als voor ous .
(t) Monfignor, wij hebben bet beet ; bier zit bet.
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alle deze onderfcheidene kenceekenen lieten geenen twijfel over
aangaande den aard der ziekte . Hij fchreef nan den Geneesbeer R I A N C H I van Rimini, zijnen ouden vriend ; deze kwam
terftond , maar hec was cc laat .
Zoodra de Paus de eerfte
kenceekenen zijner ziekte ontwaar werd , had hij zelf bet
tegengif ingenomen, 'c welk hij altijd bij zich droeg, en
reeds toen was bet to laat . Hij plaatfte zich in eene zeer
heete badiloof, hopende door de uitwafeming bet vergif uit
to drijven ; maar alle middelen, die hij ce baac nam, waxen
vergeefs .
De Jezuiten, incusfchen, vol blijdfchap bij bet zien der
fmarten van bun flagtoffer, en van dat verfchrikkelijke lijden,
hetwelk de Paus , ondanks zijne hem eigene bedaardheid ,
vergeefs trachtte cc verbergen, verfpreidden nu meet en meer
bet gerucht van zijn naderend einde ; zij gingen zelfs zoo
verre van to verkiaren , dac hij in September zou fterven .
Te dien tijde bragt men in Duitsc/Zland eene gegraveerde
plant in omloop . Ter linkerzijde van dezelve was de Dood
voorgefteld , eene banier dragende, op welke een Christusbeeld
gefchilderd was . In bet midden zag men eene foort van taber .
nakel ; en in dien taber ;:akel , waarboven men de letters 111 S
las, flond een ex -Jezuit, in bet gewaad van een wereldlijk priester . Onder aan de plaat las men dit opfohrift : Hic
finis crit, en Hoogduicfche dichtregels , waarvan de zin hierop uitkwam : dac de 1czvitcn wel van gewaad veranderd wa .
ren, maar dat zij rooit van gedachten of gevoelens zouden
veranderen .
G A N G A N E L L I icierf werkelijk den a-i September, ge .
heel uicgeteerd door eene verfchrikkelijke en ongeneeslijke
koorcs , hem door de acquetta veroorzaakc. Hij ftierf met at
de zielegrootheid van een' held en al de onderwerping van
een waar Christen . Niet de minfte klagt werd nit zijnen
mond gehoord . Toen men hem over zijn testament fprak,
maakte hij hetzelve in twee woorden : L'anima a Die, la
robba a pas •e nti. (*)
Toen hij geflorven was, openbaarde bet vergif zijne werking op de ontzettendfte wijze . Het lijk viel nit elkander in
zwarte flukken ; bet gaf een' ondragelijken flank van zich .
De ingewanden en darmen werden in eene bokaal gepiaatst ;
dezelve fprong , weinige uren daarna , met een vervaarlijk
(*) De ziel aan God , de goederen aan de naastbeflaanden .
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gedruisch nit elkander. Bloed en water flroomde langs bee
bed neer op den grond, en bedekte den geheelen vloer ; dit

verfchrikkelijk verfchijnfel, zegt de geloofwaardige Schrijver, van wien wij deze bijzonderheden ontleend bebben, w ek .
t o verbazing en ontzetting tevens bij alle de omflanders, en
vooral bij de Geneeskundigen . Ik moet hierbij nog opmerken, dat deze fchrikwekkende ontbinding der ligchaamsdeelen
plaacs had, nadat de ontzielde romp, van de ingewanden

ontledigd, zorgvuldig gewasfchen en gebalfemd was ge .
worden .

Dus heeft de acquetta de bijzondere eigenfchap , dat zi5
zelfs op bet doode ligchaam hare werking uitoefent ; en in
dit opzigt mag men dezelve vergelijken bij den tijger, die,

na zich verzadigd to bebben met bet bloed van zijne proof,
nog de fchaduw aanvalt, door de ontvleeschde beenderen ga .

vormd .
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e openbare nieuwstijdingen vermelden voorbeelden van

de

wijze ge(lrengheid, waarmede, in de Paufelijke Staten, bet
dragen van verbodene wapens geflraft words . V66r eenige
dagen werd ons berigt, dat de neef van een' rijken baltker,
die een' degenrotting droeg, op een' ezel door de flraten der
clad rondgevoerd en tot eene tienjarige galei(iraf veroordeeld

ward.
Den Italiaafs, wien, als 't ware ,vuur,in fiede van bloed,
door de aderen vliegt, wiens opvoeding en vorming geheel

verwaarloosd worden, die zijne Priescers wel van de mis .
daad, om op Vrljdag vleesch to eten, of in de kerk zonder
fluijer to verfchljnen, boorc fpreken, maar nooit van de af .
fchuwelijkheid van een' moord ; die echcer bij de geringil.e
beleediging, of 1lecbts den fchijn daarvan, tot razernij en

zvoede vervalt, en alsdan zichzelven niet meer meescer is, --

rnoet bet mes ontnomen worden, indien men hem buicen de
gelegenheid wit flellen , om bet in de borst zijns broeders to
flooten . Ik zelf zag vier menfchen aan mijne voeten den
geest geven, die misfchien met eenige kinnebak- of vuistflagen, aan welker gevolgen men zoo ligt niet flerft, hunnen
twist beflecht zouden bebben, indien bun eene wijze en
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geftrenge wet de wapens ontnomen had . Inderdaad, de ver .
ordening van den Pans is , in' dic opzigt, niet ce laken, ge .
lijk nit bet volgend ontzettend voorbeeld zal blijken.
Op eene reize nit de flad , in welke de overblijffelen van
den onfterfelijken A R I O S T O zijn bijgezet (Ferrara), naar
de geboorteflad van V I R G I L I U S (Mantua) , brak coevallig, op den jammerlijk flechten weg Tangs de Fo, een wiel
mijner fedia ; en werd ik daardoor in eenen toefand ge.
bragt, die op een' kouden , regenachtigen Decemberavond,
in een oord , waar de boeren , nit ioofde van bet diepe en
moerasfige flijk, op hooge ftelten loopen, geenszins aange.
naatn was. De postiljon , die reed , en dus droog en onverlet
gebleven was, achue dic ongeluk van weinig belang, daar
wij ons zeer digt bij Cove; •n olo bevonden, waar ik mij konde
droogen en hij een wiel hoopte to v inden. l k moest mijnen
togt derwaarts to voet voortzetten, en kwam geheel beflijkt to
Covernolo aan, alwaar mij door den postiljon een huis werd
aangewezen, waar ik vuur en een goed glas wijn zoude
v inden . l k trad eene donkere en geheel met rook vervulde
kamer binnen , die zeer gepasc voor Pluto's zaal zou kun .
nen doorgaan, en plaatfte mij terftond in den eenen hoek des
fchoorfeens . Boveu eene tafel hing eene lamp , wier zwak
fchemerlicht, gepaard met de flikkering van een bijna uitge .
doofd vuur, ons bet ruime en koude vercrek en eenige niet
zeer bevallige menfchelijke gedaancen zeer flaauw deed op .
merken . VIA voor den fchoorfleen zat een zeer gerueene lterel, die, met de ellebogen op de knie en met
bet hoofd op de hand leunende , ftrak in bet vuur keek,
en mijn vriendelijk . „ Goeden avond f" met een dof,
even onvriendelijk als onverflaanbaar
gemompel beant .
woordde . Aau de linkerzijde flood een bejaard man, die
half luid den rozekrans bad, met regelmatige tusfchenpoozingen de koralen liec vallen, en nu en dan, bij bet geklecter van den regen , een „ the to ;npaxio !" (walk een affchuwelijk weder!) lies hooren.
Ik plaatfte mij cegenover dezen vromen bidder, mij wen .
dende en keerende als een fluk gebraad aan bet fpit ; en daar
ik der Madonna niet gaarne een aye Maria! wilde onttrek .
ken, zoo beerschce er bet diepfle flilzwijgen, dat flechts
van tijd tot tijd werd afgebroken door bet onaangenaam gezaug eener vrij bejaarde en in bet geheel niec bevallige
yrouw, die zich bezig hield een kind in flaap to fusfen, en
bet gcin-Iauw ecuer half ' cvrozcne lit. Doze fombere flute
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word op cent afgebroken door een bloedig tooneel . Ben
doornat man, die al bet voorkomen had van een' muilezeldrijver, kwam in de kamer, naderde bet vuur, en beduidde
den kerel, die zich voor den fchoorfleen had nedrgezet, op
een' eenigzins gebiedenden coon , dat hij plaats zou maken .
Had deze man mij niet vriendelijk bejegend, die hem in zijne gemakkelijke houding niet wilde floren, zoo kan men ge .
reedelijk nagaan , hoe hij den norfchen toot van den nu ingekomen' vreemdeling opnam . ,, Sto ben nri! (*)" was al
bet antwoord, dat hij hem, met een' grijnzenden lath, en
zonder zich to verroeren , gaf. „Yia di qud! (t)" riep daarop de ander uir . - ,, Signor na! (4)" -- De zittende hernam : ,, Fiol d'una vacca! (§)" waarop de ander weder
antwoordde : „ efnirna di . . . . !" en op hetzelfde oogenbilk zag ik flaal blinken, en viel de man, die voor den
fcboorfleen bad gezeten, in bet vuur ; terwijl de ander,
brutlende en flroomen bloods flortende, do dent uitfioof.
De oude man riep uit : n Oh Sant' Antonio!" De vrouw
fchreeuwde :
Ik haalde
,, Oh beata Vergine Maria!"
den man nit hot vuur ; de vreemdeling had hem doodelij k
getroffen ; de dolk was hem door de borst in bet hart gedrongen, en had hem voor aicijd van de moeice ontflagen,
om zijn regt op eene plaats man den fchoorfleen to verdedigen. Ik trachtte den ouden man aan to fporen , met mij den
moordenaar to vervolgen ; doch daartoe was hij volflrekt tier
to bewegen . „ Povcretto, poveretto!" riep hij uit, en daar.
mede was bet a fgedaan. l k ging derhalve alleen naar de huffs .
deur, en trachtte, door roepen en fchreeuwen, de bewoners
dezer plaats op de been to brengen . Weidra kwam men met
licht toefchieten ; ik volgdo hetzelve, en kwam aan de niet
ver van daar verwijderde woning des pastoors , waar wij den
vlugteling, die eene doodelijke wonde in her onderlijf bekomen had , op den grond uitgeflrekc zagen liggen , terwijl hij
met eene flervende fletn den pastoor ftneekte, hem de abfo .
lutie to geven. De Pacer verfcheen ook werkelijk aan hoc
venfler , en fprak hem de verzochte troostwoorden toe ; waar •
(*) In plants van : „ to flo bene !" (lk zit bier zeer good .)
Pak u van bier I
( ~) Neen, heerfchap 1
(§) In plaats van : „ Figlio d una vacca!" een zeer geliefl oosd fchimpwoord der genieene Italianen .

(f)
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op de man ftierf. - Ziedaar dus bet leven van twee menfchen verkort om eene plats aan bet vuur , om eenige fchimp .
woorden, over welke men zich even goed door eenige oorvegen , als door bloed , had kunnen wreken 1
Eenige maanden to voren ging ik to Ferrara over een afgelegen plein , op 't welk , gelij k in de meeste ftraten dezer ftad , bet Bras welig groeit , en vond daar vijf of zes Italianen , die zich bezig hielden met balflaan . Allen fchenen
vrolijk to zijn , en ik ging door hunnen kring been . Naauwelijks was ik vijftig fchreden van hen verwijderd, of ik
hoorde fchimpwoorden, een verward gefchreeuw en kermen ;
ik keerde ijlings terug ; twee der fpelers lagen dood op den
grond ; de overigen waren verdwenen .

TWEE ONBEKENDE GEDICITEN

VAN

JACOBUS ARMINIUS .

Den Heere Redacteur tier Vaderlandfche Letteroefeningen.
Mijn Beer en Wend I

D at de vermaarde J

A C o B U s A RM I N I U s een beminnaar
der Latijnfche Muze was, en zich , door geheel zijn leven,
van tijd tot tijd , van ernfliger bezigheden met haar ontfpande, is Ult C A S P. R It AND T I I Vita A R M I N I I (pag . 17)
bekend, die aldaar ook zegc, dat hij eene menigte van Epigrainwata et omnis gencris Carmina, door 's Dichters eigene
hand gefchreven, bezat . Ook gaf hij reeds, op pag . 8, de
volgende regels uic eene zijner Elcgien, in zijne jeugd ge .
dicht, niet lang nadat zijne geboorteplaats Oudewater, in
1575 , door de Spanjaarden , verwoest was

Ah fuit in Batavis urbecula finibus olim ,
Quae nuuc Hispani strata furore jacet .
Huic Undae Veteres pofuerunt nomina prima,
Haec mihi nascenti patria terra fuit.
Ik herinner mij niet, dat mij ooit sets anders van zijne
gedichten, in druk, ontmoet is . Ondertusfchen bezit ik,
federt reeds zestig jaren, eene aanzienlijke verzameling van
die gedichten , in zijn eigen handfchrifc, in een boekje in
octavo . Of dit weleer in bet bezic van zijnen Levensbefchrijver geweest zij , weet ik niac ; (bet zou dan door een'
geheel andereu weg, dau eene menigte van andere papieren
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ult de nalatenfchap der B R A N n T E N, tot mij gekometl
moeten zijn) maar dit weet ik , dat bet Diet to verwondereti
zou zijn, zoo bet moeijelijke, om bet fchrifc ce lezen, oor .
zaak geweest was, dat men er, tot hiertoe, Diets van beeft
uitgegeven . - Ik kreeg onlangs aanleiding, om dit boekje
eens weder in banden to nemen, en to beproeven, of ik er
(hetgeen mij vroeger altijd mislukt was) Diet een en ander
ilukje geheel uit zou kunnen affchrijven ; en nu flaagde ik
daarin naar wensch met verfcheidenen . Ik plants er een pear
van bier onder, of ze U ook genoegzaam, ter opneming in
uw geacht Letterwerk, behagen mogen . Zoo neen, ik zal
ec'hter met achcing blijven
Uw Ed . zeer dienstw . Dienaar en Wend

Rotterdam,

Augustus 1826.

A D R . S T O L K E R,

Ad
JOANNEM UYTENBOGARDUM,

Hornam, publica Ecclefiae caufa, absque oculorum afectorurz
rnunitnine, profectum, anno 1594, Octobri men/e .
Quae rellicta domi tune dolebas
Perfpicilla, oculis futura fcutum
Vim contra aeolicamque pulveremque,
Transmictit tibi, quae tibi vel ipfis
Caris luminibus mage est amata .
o Te terque quaterque , Jane I fausto
Natum fydere, cui dedere Divi
Talem ducere conjugem, mariti
Curat provide quae fui falutem ,
Abfens five fit ille, five praefens.
Securo tibi ducere hanc licebic
Vitam, dum tibi eric fuperftes ills,
Quae tam folicite , licet remoti
Ex oculis , oculis cavere novit.
Vale et me redamare perge amantem,
Et magnum mihi praefidem falutal
Veftros ille beet pins labores
Succesfu facili , cui dicastis
Vos veftramque operam, potens Jefnsl
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,Id
GERARDUM HERMANNUM

amicisf.
Oda Eucharistica pro donis hortenfibus .
Quae tibi diva dedit Pomona paterque Lyaeus f
Dona, tuo dono noftra , Gerarde , facis .
Tlla quidem uxoris gratisfima dona palato,
Ast utinam ftomacho fe quoque fans forenc!
Non quod its divis malefana libido nocendi
Infic, fed fumi fobrio at) ore volunt .
Hoc utinam uxori donum det diva dearum
Sobrietas , magno fane utriusque bono !
Sed quas interea grates tua done merentur,
Reddere pro voto jam mihi fata negant .
Quin neque, quod petis, hoc posfum, nam Bibliothecam
Funebns exornat concio nulla meam ,
Hac una excepts, qua debita fumma Tofanus
Fredrici magni manibus exfoluit.
Mane igittlr dbi habe, fruere, ucere , dum tibi Parca
Parcic , ec alcerius funera flere dabit .
Quin eciam precor hoc, Divurn par nobile ut hortunl
Quottannis repleant fructibus hisce tuum .
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ALS HET TIJ VERLOOPT, MOST MEN DE BAXEN VERZETTEN .

(Meester Hans fpreekt.)
e tijden looped fchraal : van hangen of van worgen
DWords
naauwlijks meer gerept ;-verleden jaar niet

eon 1 . .. .

Maar'k dacht bet lang vooruit : dat komt van al dat zorgen
Voor beter onderwijs van 't NUT VAN 'T ALGEMEEN !
(Meester Leeuwen- en Beerentemmer fpreekt .)

1liijn vriend, gij hebt gelijk ; ook ik gevoel uw grieven .
Hoe goed ik in mijn vak altijd heb opgepast, Och 't is met 't land gedaan, -'k zie roovers meer noch dieven ;
Mijn buis flaat bijna leeg ; er komt geen enkle gast I
(Don Hans fpreekt .)
Wel, mast hoe klaagt gij zoo I . . . Breek op ; kom bij mij wonen ;
Ikk heb volop to doen : bij mij is nooit gedaan .
Kom hier ; hier ziet ge ons vak op 't liberaalst beloonen :
Pas hang ik d' eenen op, of de andre moet er aan .
(Don Leenwen- en Beerentemmer fpreekt .)
Ook gij heft klagten aan , want ledig raakt uw woning.
Wel, vriend, bij al mijn werk loopt mij de kop op bol .
Maat , 'k weet wel , waar bet ligt ; bet hapert anti u w' Koning .
Kijk, de ooze is eerst eeu man ; die maakt mijn hokkenvol!
j. P.

D.

J.

ME N G E L W E1.K.
NADER ONDERZOEK ,

OMTRENI' DE OVERLEVgRUN4

WEGENS PAIJSIN JOANNA, TE ONREGT VOOR WAAR .
GEHOUDEN IN DE LA1ERE MIDDELEEUWEN .

Is

er in de Gefchiedenis een onderwerp, waarover tus-

khen Roomfchen en Onroomfchen met veel fcherpzin .
nigheid, en voorwaar to warmen ijver, van den tijd der

Ilervorming of tot onzen keftijd, werd geredetwist, daa
zeker was bet over hetgene men wegens de Paufin oJ
A N N A , op gezag der narigten , en .van bet blind geloof
der Middeleeuwen, omtrent hare lotgevallen, voor waar
of onwaar to houden hebbe . In eenen fellen ftrijd, met

wederzijdfche bitterheid gevoerd, words elke duimbreedte
gronds niet flechts op bet fcherpfte verdedigd, inaar ruimt
men ook noode bet veld, hoezeer in het oog van onzijdigen de overwinning moge geacht worden zoo goed als

bellist to zijn . Zoo was bet almede met dit geding , waarbij de zucht, om aan den Paufelijken Stoel eene zwarte

vlek aan to wrijven , of dezen daarvan zuiver to houden,
veel meer de genioederen opwond en aanvuurde, dan wei
anders bet belang der zake zou verdiend hebben .

Reeds voorlange heeft men dos over dit historiscli ge-

fchilpunt alle mogeliike bewijzen to voorfchijn gehaald,
A derzelven met de uiterfle naauwkeurigheid ulteenge-

zet, voor en tegen getoetst en gewogen, ja zulks met

de meeste fijnheid van oordeel en overgrooten r jkdom van
geleqdheid . Trouwens , war,behlvogrmanev

(

, een s p A N Ii E I BT en deszelfs latere Uitf
L 'E N F A N T, ter eene, een n A v L E
•) en
diens navolgers , now E a en v E N E M A, ter andere zijgever,

de optraden, zal men hieraan niet twijfelen, maar veel-

eer zich overtuigd houden, dat er wegens het al of niet

(

•) Dict. Hist . et Crit . art . Papesfe en Polonus .

MENGELW
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beflaan der Pao/in geen nicuws meer to zeggen valt, en
Recenfent van L L o R E N T E's werk overdePausfn zich
alzoo met goed regt beroepen mogt op laatstgemclde Schrijvers, met welke hij inflemde . Bij dezen toch, alhoewel
zij bet verhaalde nopens j 0 A N N A onder de fabelen der
Middeleeuwen ranglehikken , waaraan men to Rome en
elders voormaals to dwaasfelijk geloof hecitte, werd wel
erkend , dat er duisterheid en eenige ftoffe tot wederfpraak
overbleef, vermits men buiten flaat is, de aanleiding tot
bet gerucht op to delven ; maar zulks belette hen no-tans
niet , om hun gevoelen op eenen zoo hoogstwaarfchijnlijken
grond uit to brengen, als men to dezen voor genoegzaani
vast en verzekerd houden mogt .
Anders , bet is zoo , hebben zich de beroemde at o sH E I tl en s C H R 6 C K H hierover geuit in hunne Kcrkgefchiedenisfen ; zij kiezen den veiligen we-, die gewig
tegen alle wederfpraak waarborgt, en fchorten hun oordeel op , dewijl men tot geene volledige en aan alien karat
rondflaande zekerheid komen inag. Naar die zijde helt
desgelijks over de achtingwaardige Schrijver der Bcdcnkingen omtrent bet hefla.,in der Paofin J a A N N A , III et
de letters G . H . M . D . to R . geteekend, en onlangs
opgenomen in dit Mengellverk (*) .
Men ontwaart, hoe kleen verfchil er zij tusfchen de
eerfle en laatstgenoemde vermaarde Protestanten : genen
zien er geheel van af, om den TStoel van Rome, waarop
buitendien to dikwerf vuile ondeugden en monflers gene.
teld waren , ook de fchande aan to wrijven, dat dezelve
door eene vrouwelijke Paus ontluisterd wierd ; dezen ,
daarentegen, willen alsnog niet geheel bet veld ruimen ;
deinzen wel terug , waar zij zich door kracht van redenen benaauwd vinden ; maar flellen, zoo ik achte , to veel
gewigt in bet geloof der Middeleeuwen , of in de mocijelijkheid, die er is, en immer blijven zal, om hetzelve
volkomen op to losfen .
Intusfchen , hoewel ik wenfchen moge , dat vroeger of
later een helderder licht opga over hetgene in de achtfle
(*) ('aderl. Letteroe . voor 1826 , bl . 210 epv .
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Eeuwe to kome voorviel, en her fprookje wegensdePau .

f t ter bane bragt, die zwarigheid, nogtans, wederhoudt
mij niet, her gezegde

in

reeds gedachte 1 ecenfie (*), nu

dit voegzaam is , nader aan to dringen of to ontwikkelen ,
en reden to geven ; waarom men, onzes oordeels,op bet
!poor van

BAYLE, BOWER en VENEMA, de zaak

in gefchil voor be(list to houden heeft . Zeer onnaauw-

keurig Loch doet zich aan mlj de grondftelli :ng voor, waar.
op

M O S 11 E I M zijne redekaveling over Paufan j o A N.
,, Gedurende de
Eeuwen (zegt hij) werd deze gebeutte-

N A reeds van den begirine doet rusten .
„

'f volgende

„ nis in

't algerneen

geloofd, en een grout aantal Sch;ij-

„ vers geven getuigenis van de waarheid (t) ."

Melt

weet, namelijk, dat die Schrijvers dllen van lateren leef .
tijd geweest zijn ; en , zoo men diet vootaf de zd'kerheld

van hetgene bewezen moet worden aanneemt, of de waar .

heid van bet gebeurde met de vrouwelijke Paus vooruit .

ftelt , laten zich van de Y~rf genoemde Eeuwen ten min.
fte de twee eerften (van 8go-1050 loopende) afdingen.
Daarna , in de laal ite helft der
Kronijkfchrijvers

elfde Eeuwe , leefdeh de

M A R I A N U S S C O T U S

en s i d &+

f3 E R T VAN r E M B L O U R S, die met een enkel woord ,
of korte zinfnede, van J o A r4 N A zouden gewaagd heb .
ben , zoo men de echtheid der plaatfen btj elk bunner

diet zeer betwijfelen mogt (1) . Veel later , zoo het fchijnt,

kwam her fprookje ter bane, of won ten minfte het ge .
rueht veld, en trod d'e overlevering wegens de Paujin,
met mcnig bijfieraad, als eene wezenlijke daadzaak voor

den dag . Zoo vinds men het verhaal bij G E a V A S I U s

Tilberierzfts (of G rt R V A 1 s van Title,
Teems) en in de Kronljk van M A R T I
die beiden in de dertiende Eeuw to

een plaatsje aan den

N U

s

P O L O N U S,

hugs behooren, en

wier opgaven van woord tot woord eensluidend zijn . Maar
wederom is het onzeker, of deze Ira verflag van eerst-

(*) Faded. Letteroef voor 1826, bl . 5 en 6.
(t) M O S II E IM, Kcrk. Gefch. D. III, bl . 216 .
(} ) B A Y L E , art . Papesfe , noten B . en C .
V y 2
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genoemden ontleende , dan wel , of hetzelve , door dienstvaardigheid van Affchrij .vers , en ter meerdere uitbreiding
van de Kronijk des laatflen , van elders zij ingelascht (*) .
Hoe dit zijn moge, om de geloofwaardigheid to toetfen
vat: hetgene wegens j 0 A ra N A flaat aangeteekend , zal
het voegzaamst zijn , dat wij ons houden aan de oudfle
oorkonde, die voorzeker al vroeg in de fchriften van
P 0 L O N U S gelezen werd , indien dezelve niet van dien
Paufelijken Biechtvader haren oorfprong had . Zij is van
volgenden inhoud, blijkens het Latiin, hieronder bijgevoegd (f)
(*) V E N E M A , in Hist . Ecclef. Tomo V, Sec . 9, § 400'
Verg. v o s s i u s, de Hist. Lat. Lib . II , Cap . 6o . Opp . Tom,
IV, p . 152 b, alwaar die Geleerde bet gevoelen uit en bepleit, dat die G E R V A S I U S, van welken POLO N U S in
de Voorrede getuigc, dat hij in zijne Kronijk zeer veel onc.
leend had , niet G E R V A S I u s Piccobaldus, Inaar de G E RV A s t u s Tilberienfts zou geweest zijn . Stemt' men hiermede
in, zoo zouden wij weten , bij wien r 0 L o N U s vermoedelijk ter marks geweest zij in dezen . Berust men daarin
niet, zoo laac zich vermoeden , dat Affchrij vers , aanleiding
nemende uit den naam G E It V A S I u s, ala eene van zijne
bronnen, door F o L 0 N U S opgegeven, al vroeg zich geIeend zullen hebben , om met die Anecdote van de Paufin ,
bij G E R V A S I U s voorkomende , bet werk van den Biechc .
vader to verrijken, waarin dezelve, naar hunnen waan, niet
behoorde gemist to worden . Voor bet oserige, hoezeer de
echtheid der plaatfe in de Kronijk van P O L ONUS betwij .
feld words, en ook betwistbaar is, mag men opmaken uic
BAYLE, art . POLONUS- , noot B .
(t)
„ JOANNE S CIX .
,, Post hunc L E O N E M j O A N N E S A N G L U S, natione
Margantinus, qui alibi legitur fuisfe BEN EDICT U S tertius,
(edit annis duobus, menfibus quinque, diebus quatuor . Et eesfa .
vit Pontificatus menfe uno . l1Tortuus est Roma? . Hie, ut asferitur, femina fait. Et quum in puellari etate, a quodam
fito amafzo, iii habitu virili, Athenas ducta lit, in diverfis
fcientiis ita profecit, ut nullus fibi par inveniretur ; adeo ut
post RomU trivium legens nzagnos magistros discipulos et auditores habcret . Et quum in urbe vita et jciezntia magnx opi-
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„ JOANNES Dr CIX.
„Na dezen LEO heeft JoANNES ANGLUS, van
atkomst een Mentzer, die elders gezegd words BEN ED I C T U S D E III geweest to zijn , twee jaren , vljf maanden en vier dagen gezeten , en de Paufelijke Stoel eene
maand ledig geltaan . Hij is geitorven to Rome. Deze ,
gelijk beweerd words, is eene vrouw geweest . En wan .
veer zij, no- een jong meisje zijnde, door 2ekeren minnaar van haar , in mansgewaad , naar 4thene vervoerd
was, is zij in verfchillende wetenfchappen alzoo gevo"
derd , dat haars gelijken niet gevonden wierd ; ja zoo,
dat zij daarna, in bet openbaar to Rome les gevende,
groote meesters onder hare leerlingen en hoorders telde .
En vermits er in de itad wegens haar leven en kennis
een groote dunk was, words zij eenpariglijk tot Paus gekozen . Doch , Paus zijnde , wordt zij bezwangerd van
den man, waarmede zij van den beginne gemeenfchappeiijk verkeerd had . Onkundig echter van Karen tijd, overvalt haar de fmarte onder eenen optogt van St . Pieter
mar bet Lateraan, en verlost zij tusfchen bet Coltfeum
en de kerk van den H . C L E M E N 3 . En daarna overleden zijnde , is zij (gelijk gezegd wordt) aldaar begraven,
Vermits nu de Heilige Vader dezen weg altijd mijdt,
wordt van fommigen vastelijk geloofd, dat zulks bijkome
wegens ergernis aan dat voorval . Ook wordt zij daarom
diet op de naamlijst gebragt der Heilige Vaders , dewijl
zulks evenzeer de vrouwelijCte fekfe, als de aanftootelijkheid van het gebeurde, verbiedt ."
nionis esfet, in Papam concorditer elegitur. Sed in Papatn
per fuum familiarem impregnator. Perum tempus partur
ignorans , quum de Sancto Petro in Lateranum tenderet , al .
pstata, inter Colifxum et Saneti CLEMENT I S ecclefiam
peperit . Et postea mortua, ibiddern (ut dicitur) fepulta fuit,
Et propterea quad dominus Papa eandem vigm Temper obli .
quat, creditur omnino a quibusdam , quad ob detestationem
facti hoc faciat . Nec idea ponitur in catalago Sanctorum Pan .
sifcum, tam propter muliebris fexus, Imam propter de[bt^trta
,lu*em facti,'
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Aleer wij zelve nu ons oordeel over de geloofwaardib
beid van dit medegedeelde verhaal voordragen, acht ik
niet overbodig , zoo veel doenlijk, ons to verplaatien in
den geest en toefland der Middelccuwen , opdat wij de
redenen doorgronden , waarom de waarheid der Gefchiedenis van de Parrfrn toenmaals in de Kerk , en ons we .
relddeel, zoo algemeen erkend en boven alien twijfel
verheven geacht werd, als ons de ervarenis getuigt, en
nog onlangs door den Heer D . in deszeifs Bedenkfngen is
aangewezen . Want , daar ons gevoelen wegens de Pau.
[n zoo geheel verfchilt van dat der vroegere l euwen ,
leidt zulks ons tot het onderzoeken en aantoonen van
den losfen grond, waarop men toen , gelijk wij meenen ,
;e roekeloos gebouwd heeft, en welken wij dus niet
kunnen en mogen vertrouwen .
I . Het is een doorgaand en wel erkend zwak der menfchen , dat eene opgave of voorflelling , als zij de nieuwsgierigheid opwekt en fireelt , of naar hetgene ongemeen
en zonderling, ja zelfs wonderbaar is , trekt , bij vele
lezers fteeds opgang maakt . Achteloos in het toetfen
van, of nadenken over den inhoud, ziet de wereld eenige onwaarfchijnlijkheden ligtelijk voorbij , of fcheldt zij ,
ter gunfle van den verhaler, andere hem kwijt , die haar
to onderhouden en to behagen weet. Dagelijks no- vergaapt zich eene domme en ongeoefende volksfchare aan
bet gezwets en de ftoutheid van den man, die haar misleidt en blindhokt . Weinig anders is het bij den flecht
geoefenden hoop der fchaarfchere Lezers in tijden, wann€er verflandsbefchaving kwijnt, onderdrukt en afgetrokken wordt . Achtbaarheid van naam en (land des Schrijvcrs doet bij de zoodanigen fchier alles af, die, gewoon
to gelooven op gezag, hierdoor to traag of zorgeloos
zijn , om waar en onwaar to onderfcheiden . Men verdenke ons Diet, dat wij de Middeleeuwen met to donkere
kleuren fchetfen, wanneer wij ons dezelve dus voorflellen . De Hierarchij van Rome, op de puinhoopen van
aardfche grootheid gevestigd, en zich verder en verder
uitbreidende, hield zich ftaande, door de Christenwereld
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to blindhokken , te verbijsteren, en road to leiden in ecnen
duisteren en digten nacht van onkunde en bijgeloof . Praai
an ftaatfie, en menigerlei kunftenarij , als wonderdaad betiteld, diende ter volksbegoocheling . De Ceestelijkheid
hield zich onledig met diepe navorfchingen en twisters
over geheimzinnige en onbegrijpelijke gefchilpunten , of
prevelde hare Legenden, verzette zich tegen Ketters, en
bragc overleveringen ter bapw, die, hoe ongerijmder zij
waren, den fmaak voor g6chiedkundige waarheid des to
freer bedierven . De Staatkunde aan het Paufelijk Hof,
vooral na de negende Eeuw to eenemaal tot zedeloosheid
vervallen, liet zich even weinig, zoo niet minder din
die eerier wereldlijke Alleenheerfching, aan de zaak van
Christendeugd gelegen zijn . Neen ; ihdien maar de H'eilige Vader zijnen naam en waardigheid handhaafde, det4
banvloek tegen Ketters en gevreesde Afvalligen liet hoo%
ren, en gelijktijdig aan ondeugden en zedelooze Grooters
eenen ruimien Aflaat vergunde , dan :rof zl ten meesten 1*0
doel, hield aij de menigte in bedwang en aan haar fnaer,
en gaderde zij voor de fchatkist, of eigene weelde, ee4!"
vetten buit . Dit rijk van zorgeloosheid , duisternis en
gruwelen bleef alzoo ilandhouden , tot dat eefi opgaanft
fraal van wijsgeerige verlichting , en de ghatrs daarenbow
ven van de Hervorming, Rome verontrustten in zijneti
fluimer, en het betere leerden inzien . Geen Paus, die,
in de verloopene duistere Eeuwetf, zieh kwelde over
hetgene van JOANNA gefproken, voortverhaald, to
boek gefteld of, geloofd werd . Geen Paus, die tegen bet
verbreiden van haren naam en lotgevallen immer'een be .
velfchrift , of bulle , liet uitgaan . Men heeft, wet is waar,
in lateken tijd, van zulk eenen aanftoot bij bet PaufelIjk
Hof, en van Paufelijke bevelfchriften, uit gedachte ergers .
nis ontftaan , zich getracht to overreden, en daarop voort.
gebouwd . Maar van dit alles heeft de Oudheid geenerlei
bewijs .
Trottwens, dat Adellijketi, en Erfopvolgers van een
Vorftelijk Stambuis, Zonen of Kleinzonen vooral , belang,.
tellen, in den voorouderlijken luister , die op 1t
afE,
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flraalt, to han`dliaven en zuiver to houden, laat zich gelooven, oplosfen, en uit de Gefchiedenis aantoonen . Maar
de Opperpriesters van Ronme, althans de fchandvlekken,
de verwijfden en monflers, die in de negende Eeuw, en
die haar vol-de, den Heiligen Stool onteerd hebben , konden dezen zich ergeren aan den vermeenden j o ANNE S
A N G L U S, om zijne geleerdheid vervolgens geroemd,
en door de Kerk met flandbeelden vereerd? of Iced hunlie grootheid en aanzien daarom lets bij den blinden hoop ,
dewijl men bij de keuze van eenen Voorganger zich had
yerfchalkt gezien (*) 7 Neen ! de Gefchiedenis van j oA N N A , de waarheid eens onderfleid zijnde , mogt to
Rome kortflondige ergernis baren , dit wederfpreken wij
niet ; maar zij kon geenen aanftoot geven aan latere Opvolgers op den Paufelijken zetel , die tot haar in geene
betrekking flonden, of deelden in hare fchande . Zeer
bedriegen wij ons, dat meer is, indien niet veeleer de
Staatkunde ten Hove, waar men zich in ondeugden verliep , daarin eenig belang vond, om bet verhaal to helper
verbreiden , en om alzoo de aandacht van bet tegenwoordige
of to leiden tot voormalige ergernisfen . Floe dit zij, vro .
mere en tot godvruchtigen ernst geflemde zielen erkenden ligt in bet buitengewoon uiteinde der Paufin eene
geflrenge Hemclwraak, of wel de inblazing en ontrouw
van then boozen Geest, waaraan bet Bijgeloo€in de Middeleeuwen verbazenden invloed toekende . Reden genoeg
misfchien, waarom zelfs de achtbare, dan toch weinig
wijsgeerige , r o L 0 N u s zich verpligt ken achten , om ,
in de Kronijk, de overlevering wegens de Paufin op ttr
nemen, gelijk dezelve toen verhaald en bij velen geloofd
word. Maar dit in bet voorbijgaan . Welligt had bet ergerlijk levee en de losbandighcid der Pausfen uit de negende en tiende Eeuw den grond gelegd, om dezen of
genen Paus, van eene Vrouw beheerscht,met den fchimpnaam van Paujin to betitelen ; welligt was zulk con fmaad
den verwijfden en laaghartigen n 0 N I F A c i U S III bejegend ; welligt had woeste dartelhcid er. onkiefchc fpot.
( t) 'erg, n A v t. E , arr . Pnpcsfe , noot G .
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teruij , onzeker uit welke ras daarna vergetene gebeurte .

nis, verdere aanleiding genomen tot bet bijverdichten,
opfieren en verbreiden van bet gerucht, alzoo van

hare

lotgevallen en dood gewagende ; aithans, nadat deze Kro-

nijkgefchiedenis door den Biechtvader van Paus N I a o-

L A A S III was opgenomet, of gedienfliglijk ingelaschr
in deszelfs werk , vindt zij to meerderen opgang . Nu
fchijnt alle hinder weggeruimd , en heeft men in die dagen

van onkunde en`zedeloosheid to beteren grond, Q aan
zijnen lust den teugel ruim to vieren , e n om met fchaam-

telooze Itoutheid nieuwe verdichtfelen ter bane to bren .
gen , ja roem to ftellen in bet voorwerp der fchande . Zoo

lezen wlj eerlang den naam van J O ANNE S A N G L U S
op de rol e der Pausfen, en zouden er, gelijk men beg,
weert , hem ter eere , hier en ginds flandbeelden zijn opgerigt.

Mme' hetgeen ons to meer den reeds gezegden

geest eener bijkans ongeloofelijke ligtzinnigheid in bet

uitvinden en tooijen van dit verdichtfel to verraden fchijnt,
rust op de uitlegging, welke men openlijk geven durfda

aan bet plegtige, dat `bij de aan(telling van nieuwgeko .
zene Pausfen zou hebben plaats gehad . Wij zouden ong
fchamen , aan befthaafdere Lezers , die

eenigen eerbied

hebben voor de RoomIche kerkzeden , nadere inliehting

to willen geven wegens then vuilen fmaak en beuzelarij
der Middeleeuwen . Genoeg, P O L 0 N U S zwijgt er van,
en wij met hem . Alleen wij twijfelen, of men ,

in het-

gene van de bedoelde plegtigheid bij latere vermaarde
Schrijvers ftaat opgeteekend, zich

over hunne diepo

verblinding, dan wel over de bitterfte befchimping der
Paufelijke waardigheid, bet meest to verwonderen hebba
bij een zoo lastervol fprookje .

Intusfchen , ontbrak bet toenmaals bij aanzienlijken aan
ernftige waarheidsmin, en helden zij over, om, op gezag van anderen, to gelooven aan elke losfe overlevering, zoo mag men het met reden daarvoor houden, dat
huurlingen en Affchrijvers naar then bedorven fmaak der
Eeuwe gedienftiglijk zich gefchikt hebben . Zoo lang men

this geen runditaand bewijs kan aanvoeren van een Paufe .
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Iijk verbod om van j 0 A N N A to gewagen , is bet blijkbaar, dat zij, hunnen eigen' dommen fmaak volgende,
en den wensch van hunne begunfli ers aan de hand gaande, de Gefchiedenis der Parufin met den meesten i ver
verbreid, en wel eens, om haren ongemeenen inhoud ,
zulien ingelascht of aangevuld hebben in ftukken , waar
hunne onkunde of baatzucht vermeende, dat dezelve eene
plants bad mogen vinden . Een enkel voorbeeld diene tot
raving van hetgene wij zeggen. Nog zijn er enkele handfchriften aanwezig van de Levens der Pausfen, door
A N A S T A S I U S, den Boekbewaarder, in de negende
Eeuw opgef}eld , waarin bet verhaal wegens J O A N N A
met de eigene woorden als bij r, E R V A S I U S en p 0#. o N U s voorkomt , en alzoo blijkbaar verraadt een bijvoegfel to zijn van latere hand . Want die onzekerheid ,
waarmede men vierhonderd jaren later de overlevering
wegens de Paufan to boek bragt , logenftraft ten meesten
de echtheid der plaats bij A N A S T A S i u s, den Tijdge,
hoot. Want deze, de waarheid van eene zoo merkwaardige Gebeurtenis vooronderfteld zijnde, konde zich daarvan volkomen vergewisfen, en zou haar dus op eenen
vasteren toon vermeld hebben . Geen ander daarom, dare
dit inwendig bewijs , fchijnt er noodig to zijn , om , op
goed gezag, bet bedoelde verhaal in de Levens der Pausfen door to ftrijken , of als een blijk to befchouwen van
den dommen ijver der Affchrijvers tot verrijking van hun
werk met dat ongemeen verflag ; alhoewel van elders
cok, en door vergelijking van betere handfchriften, deze
vervalfching op oordeelkundige grondon to voldingen
halt (*) .

(*) Men vindt dezelve nitvoerig bij B P. V L E, art . Popes .
fe, noot A , en aldaar ook de befchuldiging wederfproken,
op nieuw, en waarlijk op eenen to bitfen coon, door L L 0* E N T S ter bane gebragt tegen de Uitgevers van den A N A sTA s I u s, to Mentz, in het begin der zeventiende Eeuw . Z1J
waren Jezuiten : maar is dit genoeg, om dezen en genen Ge .
Ieerde uit die Orde van moedwillige ontrouw en de uiterfte
dowheid Levens, ook na verloop van Eeuwen, buiteu ge-
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Doch keeren wij van dezen uitftap terug ter voortzet,ting der begonnen taak . Heeft, vameli}k, bet geloof der
Middeleeuwen, hoe vast men to Rome en elders in Europa zich ten laatfte overtuigd hield van de Gefchiedenis
der

Paufrn,

geenen hechten grond, waarop men zich

verlaten mag, zoo behooren wij thans alleen nit eigeue

oogen to zien, en aan de regelen van gezonde wijsbe-

geerte dat narigt b41 P o L ON U s to toetfen , 't welk als
bet voornaamfl:e en eerfte , zoo niet ddni$e, getuigenis
in dezen gelden moet .

Herlezen wU des , tot dit oog

merk, de oorkonde, reeds medegedeeld, en thins in bare bijzonderheden door ons na to gaan en to ontleden .
noegzaam bewijs, to verdenkent En getteld, de Uitgevers
badden, gelijk men wil, pp gezag van enkele handfchriften,

de Gefchiedenis der Pau/in, woordelijk, en zoo als dezelve
luidc in de door ons medegedeelde oorkonde in den gedruktea
A N A S T A$ 1 U S ingelascht , dan zoude er nag, uit hoofde van
den inhoud, bij ons veel twijfel wegens de eehtbeld der
plants zijn ovetgebleyen ;
handfcbriften o s nopen konde , bet f olt als oaderg fdion

behalve dat cook ondntfcheidene

ven to verwerpen en door to ikijken .. Veilig ineenen w} dun
den twist over bet gedrag dier Jazuite, to magen daarlaten ;
fchoon wij wel yerre ziju van hen in dezen met b L o it e rt.
r E san to graauwen . (Zie bet werle' aver de Pausjen, D. 1,
bl . 311, 312 .)

EENIGE

(Het vervolg hierna .)

OPMERKINGEN VAN EENEN NEDEI{LANDE&

WEGENS HET HERTOGDOM NASSAU EN DEN
NEDERRHIJN .

(Pervoig en flot van bl. 621 .)
IF'/'

inkel is

een groot dorp , achter

Mittelheim.

Hier,

is de opgang naardenberoemden ,1ahannesberg, vermaard
door zijnen uitflekenden Rh~nfchen wijn, en de uitnemende gezigten, die hij oplevert .
Deze berg, vooshecn
in het bezit der Abten van Fulda, naderhand in dat van
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den Franlchen Maarfchalk tt E L L H R BI A N N, als gefchenk
van N A P 0 L E 0 N, is thans in handen van den Turkenvriend
rI E T T E R N I C H , die zich op dit oogenbiik (AI:g . i8a6)
op denzelven bevindt, waarfchijnlijk oni nieuwe heillooze
plans tegen de vrijheid der volken en bet geluk van Europa uit to broeijen . Zoo lang hij aldaar niet is , mag men
hem bexigtigen. Deze vergunning is echter geenszins onbaatzuchtig (hoe zou liberaliteit in BI E T T E R N I C H
kunnen vallen ?) : want Zijne Hoogheid verkoopt aan die
bezoekers, des verlangende, den echten verzegelden ,5o.
hannesberger, nit zijnen welvoorzienen kelder , tegen vijf
en cen halvengulden Rh jnsch courant , ( omtrent zes gulden
Ilollandsch) de flesch . De Schrijyer van dit opflel , dig
gelukkig op den Yohannesberg geen' bijzonderen dorst
had, hoorde dit des avonds to Rudesheim van eenen eerlijken Duitfcher , dien men op deze wijze opgeligt had,
en die betuigde , dat de wijn zoo veel gelds niet
waard was ; dat een glas echte Rudesheianer hem even
goed fmaakte , dien men voor een gulden bekomen kan .
De opgang naar den ,?ohannesberg is zeer gemakkelijk .
De berg is geheel met wijn begroeid, tusfchen welken
zich fmalle voetpaden heenflingeren. De wijn wast overal
aan ftaken, naauwelijks van manshoogte, die digt naast
efkander ftaan ; zoo zijn geheele bergen en velden daarmede bedekt . Drie paden geleiden, het eene naar de voornaamfte hoogten des wijnbergs, een ander naar de buitenplaats van een'rijken Frankfortfchen Particulier(ni u nI ns),
het derde naar het eigenlijke kasteel , hetwelk met even'
toren voorzien is , en alle blijken draagt van eene vorfte .
Bike woning . Niets echter evenaart bet uitzigt van het
groote Balkon . \Vij werden door verfcheidene donkere
kamers geleid, en flonden nu op eens in het gezigt van
een landfchap, waarvan de befchrijving, al kwam die
uit den welfprekendften mond, niet dan een flaauw denkbeeld zou kunnen geven . Men veitbeelde zich bet verruikkelijke Rheingau, aan beide zijden met rijkbebouwde,
glooijende Bergen gezoomd, met zijne wijngaarden en
vruchtboomen en korcnvelden ; tusfchenbeiden den zlvb.
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ten Rhfn met zijne eilanden en krankelingen . ; in het very
fehiet links de kromte , waaraan Biberich ligt , en zelfs ,
bij zeer helder weder, de torens van Mentz ; regts bet
gebergte, 't we& ftraks den RhJn naar het noorden zal
dringen, met de Rochus-kapel (Bingen kan men vies
zien , daar het achter den berg ligt) en den hoogen Nsederwald op *zelfde zijde als de Yohannesberg . Tusfcheti
den Niederwald en den Rochus- berg verliest zich de
Rh a, en de bergketen fchijnt aaneengefchakeld, gelljk

zij waarfchijniijk Uns was , eer eene omwenteling der
Natuur het Bingerloch en de verdere bedding des fbroom*
tusfcheq de rotfen uitgroef.
Her kasteel was eenvoudig gemeubeleerd . Men zaps
geene tapijten , rnaar gladde , ingelegde vloeren , en flechts
twee afbeeldingen, die van Keizer F R A N s , en van het
Weever Congrcs in i8Ig, met de portretten van alle de
daarop aanwezige Gezanten. De zalen zijn zeer -raim .
Achter Winkel volgt aan den Rh!~n het vrij aanzienH
lijke ftadje Geifenheim, en daarop Rudesheinm,mede door
zijn' voortreffelijken wijn en heerlijke Natuur bekend . Het
gedeelte langs den Rhijn heeft vele fraai gebouwde hul .
zen, waaronder zich bijkans alle Logementen bevinden ;
inaar wanneer men den ftap naar de landzijde zet, zoo
entmoet men weinig, dan ellendige hutten. De bediening
in de herbergg de Bdelaar is zeer goed en goedkoop . Mea
genoegen zag de Schrijver van dit opftel aldaar op has
vreemdelingenboek de namen onzer verdienftelijke Dick .
ters ti . It . x D I,1 N en 's G R A V E N w E E R T, die daags
to voren aldaar vertoefd hadden, en zekerlijk in deze
fchoone Natuur nieuwe beelden voor hunne fantafie en
nieuw voedfel voor hun gevoel hadden opgedaan .
Rudesheim bezit nog een' ouden burg aan den Rhijn .
Her zijn verfcheidene oudheden en natuurlijke ieldzaantheden bijeengebragt .
De Rudesheimer wijn is algemeen beroemd . Het vertier
van denzelven is echter door de bezwarende tolwetten van
Pruisfen, dat zijne eigene Rhifnfche (Bacharacher •) en
Xoezel-wijnen zoeht to bevoordeelen, zeer verminderd
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geworden . Zoo ik mij niet bedriege, verhaalde de waard
uit den fldclaar, die zelf wijngaaden had , dat de morgeti
lands van den besten Rudesheimer f io,ooo moest gelden , wanneer alles goed gin- ; doch nu waren de tijden
to flecht .
Achter Rudcsheizn verrijst de fl:atige ZViederlvald, in
den hock der Rhafn-bogt, vlak tegenover den Rochusberg en Bingen . Perfonen, die zich niet kunnen of willen vermoeijen , beklimmen dien op ezels , welke daar=
voor, tegen een gulden, in gereedheid worden gehouden ;
Dit dier gaat een' ftevigen en vasten , hoewel langzamen
tred, en is voor de bergen veel gefchikter dan het paard .
Zoodra hij to zwak voor hert klimmen begint to worden ;
flaat men hem dood, hetwelk onder het landvolk alhier
het zonderlinge denkbeeld heeft doen gebQren worden ;
dat de ezel van nature niet 17e ;ft , maar doodgeflagcn
moet worden. Men klimt, eersttusfchen wijngaarden door,
tusfchen kreupelhout van eiken , beuken enz . , een uur
verre naar boven tot cenen Tempel , waar zich bet eerfle
treffende uitzigt vertoont . Men beklimt dien met trap .
pen , en dan weidt het oog over het geheele westelijke
Rheingau ; de 7ohannesbeq verrijst vdor ons aan den
oever des ftrooms, wiens talriike dorpen en fladjes het
uitzigt over de wijngaarden en bouwlanden verlevendigen ; fours words deze plek door muzijk no- bekoorlij .
ker ; een paar dorpsvirtuofen fpelen den waldhoorn . Van
den Tempel wendt men zich refits, en ontmoet nu, meet
dan een half uur lang, een groot bosch van flatige beuken , dat naar een jagthuis geleidt , waar men weder eert
nitnemend gezigt over de andere zijde des Rh%yns, op
ilschmannshaufen , Dreyeckshaufen en andere dorpen heeft .
flier kronkelt de vloed reeds tusfchen de bergreeks , die
hem van Bingen of beknelt ; weshalve het uitzigt bier wel
minder ruin , maar toch ook no- fchilderachtiger is dan
aan den Tempel. Aan dit huis is eene fterke drie- of
vierdubbele Echo . Hooger is cen zoogenaamd betooverd
hol, eene duistere fpelonk in de gedaante cens wenteltraps, die verrasfend in eene zecr goed gemeubelcerdia
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kamer eindigt , waar zich , tusfchen de lanen van net boseh
door, in leder perfpectief een plaatsje aan den overkant
des Rh7;zs, zeer diep beneden onzen voet en op eel'
grooten afftand , vertoont : een verrasfend gezigt I Naatt*
keurigerr en meer aaneengefchakeld ziet men dit verfcMet
in de zoogenaamde Ridderzaal. Maar al bet tot hiertoe
geziene wordt verre overtroffen door hergeen men op
de hoogte der Rofel, de kruin van den Niederwald, ziet.
De blik op bet Rheingau wordt wel door de tttsfehenft .
gende hoogten belemmerd ; maar men heeft den Reckw.
berg met zijne kapel, en Bingen aan deszelfs voet, deu
Icrop der kronkelende Nahc, die zich dear i1i den Rhf/N
ftort, tot Kretiznach toe, en in bet verfchiet den bow.
nersberg, verder bet JJingerloch, den Muizentortn, den
Rupertsberg, de ruinen van Pfalzberg en Rheinlein to
den verderen loop der rivier , tot Dteyeckshauftn aan den
linker- en Lorch aan den regteroever, earl Iaatstgenoemde
zijde nog bet dorp thchmannshaufen , waar een uitmt1n
tende roode wijn groeit, en bet nude (lot Ehrenfels,~ op
de helling van den Niederwald, aan zijne voeten. Neetig
en klein zijn, van dit tooneel of befchouwd, de menfrhea
en hunne gewrachten ! Geladene vrachtkarren zbn op des
zen affiand tlaauwelijks to onderfcheiden ; de viij breetle
fllraatweg, die langs den Rh%jn, aan den voet van hit
gebergte , kronOlt, is een nietig, fetal ftreepje ; de rlviet
selve eene zilveren ader, die Iiefelijk afteekt bij de grocne Bergen en de donkere fteden of dorpen. E6n trek
nogtans , die ons op den Drachenfels achter Bafzn en
ook elders op mindere hoogte bijzonder getmffen had,
misten wij bier ; de verfeheidene foorten Van botwb'land,
die bet veld even als eene ftaalkaart vertoonen : want atIts is bier wijnland of bosch . -- Men behoeft gich nief
lung op den Niederwald op to houden, om met opklinimen en nederdalen drie uren door to brengen .
Om verder naar beneden to reizen , verliest men in een
gefloten rijtuig to veel ; ja zelfs een open rg"tuig vertoont
bet geheel der beide oevers to weinig . De waterdiligence
tuafchen Mentz en jjeulen, een vaartuig, in prijs en in-
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rigting wel eenigzins naar. onze fchuiten gelijkende , doeh
zonder onderfcheiding van ruim of roef , gaat wat fpoe .
dig voorbiJ : bet verkieslijkfte is dus, wanneer drie lof
meer perfonen bijeen zijn, eene bedekte fchuit, of zoogenaamde aak, to huren, waarmede men naar verkiezing
op fchoone of merkwaardige punten kan aanleggen . En
deze punten vertoonen zich bier op iederen voetflap, bij
iederen golfflag . Men behoeft flechts rond to zien, om
cene merkwaardige rutne van een of ander Ridderkas.
teel, om floute rotfen of bevallig opgaande bergen , met
wijnloof gekroond, om eene flangenbogt der Rivier , die,
als 't ware, met behendigheid tusfchen de rotfen , die haten loop dreigen to fluiten, moet weten door to dringen,
to aanfchouwen . Sommige derzelven hebben wij reeds op .
genoemd. Op den r egter- of Nasfauer oever is bet oude
clot Sareck boven bet vlek Lorch , Guttenfels boven
Kaub, de Katz boven St. Goarshaufen , en na daarbij de
burley - rots, die de bedding des Rhijns bet meest van
alien verengt, (er is bier eene merkwaardige Echo) de
Maui of torenberg, de kasteelen Sterttberg en LiebenJlein,
wegens derzelver nabijheid en gelijkvormigheid de twee
gebroeders genoemd, boven Borrehofest, de Marxburg
boven Braubach, en Lahneck boven OberlahnJlein merkwaardig. Aan de linker- of Pruisfifche zijde des ftrooms
aiet men, van Bingen of , de ruinen Ri ein/lein , Konig .
Jlein, Falkenburg, Sonneck, Schomberg, of Schomberg,
boven Oberwefel , (bet ftamhuis van then verntaarden Veldheer, die onder w I L Lk. M III zoo dapper bet Protes .
tantismus tegen j A K o B II verdedigde) bet flerke Rheinfels boven St. Goar , een' ouden Ridderburg , eene nietr.
were vesting, door de Franfchen gefloopt, doch waar.
van zich nog zeer grootfche overblijffelen vertoonen,
Rhenfe, den Koningsfloel, en Capellen, (merkwaardige
tooneelen in de Duitfche Rijksgefchiedenis, waar velo
K,eizers verkozen en Keizers afgezet zijn) Stolzenfels boven Capellen, enz . Alle deze plaatfen, vooral St . Goar
en de omtrek, zijn in zoo vele reisbefchrijvingen en
handboeken van den Ab~'n befchreven, dat bet ovettol-
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lip nloelte zou sijn , daarbij to vertoeven . Pen of twee
tuoneelen flechts, Welled ons bijzondet getroffen hebben t
kan ik niet voorbij to vernielden .
Voorbij bet aanzienlijke vlek Boppdrd tbaakt de Rhin
eene zeer tterke bogt , en fchijnt bijna , door de westelt.ke bergen teruggedtongen, naar Iijnen oorfprohg to willen terugkeeren . Het is hief vooral, dat men hem urn
Pnetr tusfchen do bergen kan 'noemen. De Schrljver vatl
tilt opftel heeft vcertiete Bergen op den linker- en flecht8
denen op den regtetoever geteld ; Op welken batten het
dorp Filfett , als op de punt van een voorgebergte qa
ftliiereiland , uitfleekt , waarult teen het 1 hoonfle gezigt
heeft op de omringetldd groene gebergreh , Welke bykan9
tine vierden van eenen clrkel tiitmaken. Len ander fchier-&
eilatid Vomit de mond der Lahn, tbet het fchoone doep
en de rijke beethden van NiederlahnJleitt, van achtereti
door de vesting Lah4eck gekroond . Te Koblentz wfjkt
het gebergte aan den linkeroever eentgziiis van de riviet
if, zoodat de uitmttntende traatweg, die van Binges af,
bljna den geheelen weg over , langs den Voet der Bergen
dlak aan den ftroom kronkelt, thane over de vlakte lieenftrijkr. ten andere ftraatweg gaat digter langs den reg •
teroever , waar het gebergte den Rhijn ook theer nadere-,
Belangrijkst t1jn op dd regter- of oostzijde de plaatikn Pat
lendar, lienddrf en Engers (die wij eehter, de andere
zljde volgende, flechts van verre gezien hebben) , de dorpen Kesfelheim , &ebastiats en Kdlten - Engers op den
linker- of westkant . \oortreffetijk vettoont zich bet ftadje Neuwied (op den regteroever) vain de andere zljde del
Rhijns . Deze fl-ad, het verblijf van den vootheen naf.
bankelijken, thans aan Pruisfen onderworpenen Rijksvorst
van Wied, is nog geese twee Eeuwen oud, en ve dens
een goed ontwerp , met breede itraten , die elkander in
regte hoeken doorfnijden, gebouwd . Zij is door de verdraagzaamheid , welke de Vorfien federt hare lidliting
zich ahijd tot wet ftelden , (en die toen nog ver van algenteen was) fpoedig otnhoog gerezen . Onder anderen heeft
de Broedergemeente (of de zoogenaamde Hernhutters)
k}BNCELW . 1826. NO. 14X X
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jeer eene beroemde flichting , vereeDigd met eene voor .

t ;effelijke kostfchoQl, hetwelk ook wel uit ons VaderlanJ
wordt bezocht , `en een goed Logement. De Prins w ex j MI L i A,& N t bekend door zijne reizen naar Brazi
lit , heeft bier een belangr~k Kabinet van Natuurlijke Histo;ie, vQoral wegens de Zuidamerikaanfche voortbreng'
tclen bezienswaardig. Dc~ weg rijst allengs tot bet be .
kootjijke .'1fontrepos, een Voraelijk lustflot, omtrent een
iwr van de Clad, vau waar men eon liefelijk overzigt
beefs pear den Rh)n en deszelfs welige severs .
Aan den overk ;nt is lhcisfenthur t , of de witte toren.
Bier maakt de Rhijn weder eene groote kromte , tot Afn.
dtrWch, bet oude Romet'nfche Antoniaeum, waar nog
eene oude poort blijken van Romelnjchen oorfprong draagt ,
geryjk er een overblijfTel is van een kasteel, door L o D E W Ij K
#fen Vrarifen gefticht . be flad zelve is zeer ellendig, met
paauwe en morfge ftraten ; doch de haar omringende Natuur
is goddelijk. Men ziet uit de had zelve een' hoogen groemen
berg , met welig geboon to op den top, aan de overzijde
des Rhijns, die hier eene bekoorlijke bogs maakt, door
welke het groote vlek Leudtsdorf, aan den regteroever ,
den voorbijreizenden uit onderfcheidene verrasfende gezigtpunten in 't oog valt . Van Andernach of begint de grand
Uuidel ;yke fporen van volkanieken oorfprong to vertoonen ,
zoowel duiffteen (1"uffein), als deer benedenwaarts bajalt ; uit eerstgemelden wordt de hechte tras vervaardigd,
die men in Nederland, federt Eeuwen, voor gebouwen
en groote fluis- en waterwerken gebruikt, en die gee.
p e overdrevene zucht voor bet inlandfche, tot blijkbaar
5evaar voor de ingezetenen , met een kunstcement van zeer
twijfelachtige en door deskundigen betwiste waarde moest
hebben verwisfeld . Deze volkanicke grond duurt laigs
den Rhijn voort tot aau bet Zevengebergte, waarvan de
Drachenfels in zijne fpits toeloopende gedaante wel eenige
blijken, van een' ouden vuurberg vertoont ; en aan de westzijde ontdekt men in het Lacher - meir (der Lacherfee) ,
waarheen men met vele moeite opklimt, op den top eens
pergs , den ingeftorten krater van een' ouden Voikaan .
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De bafalt vertoont zich in f'oute kolonimm'allerdulde .
lljkst, zoo we] to Halnmerjheia , (eon oud ltasteel pp gen'
berg, met de beide dorpen Ober- en 1'eder-Hamjner_,
)iein) waar zij loodregz en byna ovethe1lep4 den regcer
Rho - never zooms , als tusfchen bet fladje Rc gsn ea
de overzijde van Unkel, waar hit gefleente, tot in den
R4yn voortgedrongen, rooAeen de febeeprtaart zeer
inoet beeemmerd hebben , tot men den grtoteen Unkolfci#
deed fpringen . Nog ziet men echter eetjge gcoote fleestet: in den Rhijn, doch digt hip den roewcc, zogdat
1pt vaarwater thans vrij is . De geh &reek to bea
rl«ernach en Unk4 wordt door daze afwisfekng van bew
;
gweide bergen en rotfen , die nu eeI den fkreotn *de
son, daft wader daarvan. afwijkeu , allerbekoorl#kst . H;
karakter derzelve is wel niet dat grootfFhe, dat eelparig
YB0evene, 4 t walk tusfchen 1Ji0gen en Kaklgtttx ofaafge .
broken heerseht ; maar de verfclteidenheid, die hiet diet
landfchap kenmerkt, heart ook ham treffepdo c'choonhaid.
Qok ontbreekt het hier niet un Ridded asteelen, ,Ilhein,
k, eIpollsruausberg, Huxnmerjlei#, hoewel to zeker1$Ik
niet dat grootfche bezitten, als ten zuiden van Koblent ; t
en ook op verre na zoo meuigvuldig niet 4U . Daar m.
tegen heeft men hier de pede of aanziepl{jke plaatfen i
Ltudesdorf . Unwdgen, LM t ; en Unkel, aan den rag.
ter Rkijts - oever , geldk ,3rcyfg,, Singig , Rcnogen en
Oberwinter op den linker
. (Dit woord aanzienlo moat
en
echter
flechts
betreklelijk
v
vertlaan , en daarb4 vooral
van geene Hollandfche dorpen of vlekken , aan geen 4?pbFn , Bodegrave, Boskoop of Beverwijk , laaa flaan Maas.
#%is af Ylaardingen, darken . Hat ziju Keurvor/le4ijkKeuel e of Trierfchc plaatsjes geweest , waar geene gods.
d enfkige of burgerlijke v*cid beilond, en then ziet dit
dt&1elijk in de weinigg vorderingen der nijverheid en welyaart . De menfchen bleven onder deze geestel~kee herders
l;cuwen fang goede fehapen, die pp hunn' tijd geichoren
tt den, en isieh voorts flechts em hunne weide bekottt4
sierden .)
MltteC Unkel eu Qberwinter verandert hot tooneeh

Xx a
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Daar verrljzen de aatige zeden bergen voor ons oog . Het
is alsof bet gebergte , eer bet van den Reiziger affcheid
neemt , zich aan denzelven nog eens in zijne voile grootheid vertoonen wil . Deze pick kan volkomen met de
Creek van Bingen wedijveren . De Wolkenl urg , de Stroom.
en Leeuwenberg , maar bovenal de vlak aan den Rh n
ftaande Drachenfels , en aan de overzijde de Rolandseck ,
met bet bekoorlijke eiland Nonnen . of Rolandswerth , maken
als 't ware den eenen, gelijk de Rochusberg en de Niederwald den anderen hoekfteen van bet gebergte nit , door
't welk de Rhifn zich nu van Bingen heeft heengeflin.
gerd . De Rolandseck (het eigenlijke tooneel van S C H I LL R's aandoenlijke Ballade : de Bidder van Toggen.
burg) fehiet echter bij den Drachenfels en nog nicer bij
den Leeuwenberg verre in hoogte to kort . Het gezigt van
den Drachenfels is, na dat van den Niederwald, en mis .
fchien van den ,'ohannesberg, welligt bet heerlijklle
van den Rho~n. Men ziet er bet eiland Nonnenwerth,
ruim een half uur in den omtrek, met de wine muren
van zijn voormalig klooster, thans voornaam Logement,
als een klein rond en groen plekje voor zich liggen , en
den Rh~jn als een zilverdraad ; ook ontdekt men den Ga
desberg , Bonn , en , bij helder wear , Keulen . Het is cell
genot, zoo als men zelden in zijn leven fmaakt! Aan
den voet des bergs ligt bet nette fladje Konigswinter .
Bet gezigt heeft hier zelfs de veelfoortige bebouwing,
die zulk een heerlijk vertoon oplevert, boven bet een .
vormige groen van den wijnbouw op den Niederwald
vooruit , hoewel de Drachenfels ook wijnteelt bezit . De
reel lagere Godes~erg op den linker Rhiyn-oever heeft
nogtans eene belangrijke ruine (nog beter in ftand ge .
bleven dan die op den Drachenfels), die de Nederlantlers een tijdlang met heldenmoed tegen de Spanjaarden
en Keulenaars, ten behoeve van den Protestantfchen
Keurvorst G E B H A R D T It U C H S E S, verdedigden . De
wandelingen zijn bier uitmuntend, en vlak in de nabijheid
zijn goede rninerale wateren, en meer dan den voortref.
felijk Logement, met heerlijke uitzigten op bet ZZve#ge.
be
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Doch nu betreedt men de Nederlandfe4e of Nedeerhcnfche vlakte. De weg tusfchen Bona en Keukn is
eentooniger dan in onze kwai tieren, en die tusfci ea Lens.
4n en Kleef is op vele plaatfen eene dorre batch , cane
barre zandwoestijn , waar nergens treffende parttjen voor.
komen . Het onderfcheid met de tooneelpn, die men ve€.
laat, is geen zachte overgang, maar een afl ead cor.
east. In dit zand fchint din ook de Pruisfs/che Reggriug
nosh moed noch lust gehad to hebben, ffraatwegen aan
to leggen , die anders , van Amllerdom tot Bazel, Up a
den geheelen loop des Rhyns zouden voigen. De gaping
is tusfchen Kleef en Keulcn ; dezelve wordt thans echter
door de floomboot en door eon' flraatweg op den regtsr.
oever over Dusfeldorp aangevuld . stet zware .aandalhier,
de zandbergen van Klee, Elten en Nijmegen (die, niets
rotsachtigs of primitiefs hebben), de geheele zandilreek,
die zich nu verder in A estfalen, en in Noordbrabahd,
tot niet verre van den uitloop Or Dintei of Mark t j}
den Oudenbosch, uitflrekt , geven aenigen grond aan bet
vermoeden, dat bier eenmaal oever der zeee is gpweest,
en dat de genoemde zandbergen , gelijk de heavelen van
4rnhem tot Arnersfoord , oorfpronkeiijk dufnen waresz,
die door lenAte van tijd, federt de terugwijking der zoos,
welke hooger opklitnt dan alle Gefchied~enis dezer 1aki
den, begroeid en gedeelteljk bebouwd zijn geworden,
Daar ons oogmerk zich niet bepaaldelijk tot weten.
fchappelijke inrigtingen, en frog minder tot hot bezoek
van vestingwerken uitftrekte, zal ik van de nog jeugdige
en reeds zoo bloeijende Hoogefchool van Bonn, Wk
ruim goo of iooo fludenten, hare aanzienlijke verzamelingen , vooral van delffloffen , Karen fchoonen kruidtuin ach.
ter bet bekoorlijke got Poppelsdorf, (de woningder I oogleeraren in de Natuurkunde) van do Oudheden harerMun .
fler-kerk , die men (waarfchijnlijk to onregt) aan ii E L E H A ,
Moeder van it 0 N S T A N T 11 N den Grown, toefchrljft ,
van de vestingwerken to Keulen , en vooral to Deutz ,
aan de overzijde des Rh ns, niet fpreken . Dit Cone
ilechts van beide fteden ; de Reiziger verzuitne to borj;.
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niet, zich naar den ouden Tol ((Ien alten Zoll) to doen
geleiden, waar bij , aan den Rh!7n, bet heerlijkile uitzigt
heeft over een gedeelte der ftad , den I'egteroever , met de
clad Siegburg en den mond der Sieg, en bet prachtige
Zevengebcrgte ; - en wanneer hem , to Keulen, na de
befchouwing der 6 dnige Domkerk (zoo z%j voltooid ware,
de groot(te kerk der Christenheid, zelfs boven St . Pister to Rome), van de aloude Maria in ho Kapitool, zoo
men wil nog van .ZZomeinfchen oorfprong, van de prachtige Yezuzten- en van de Goryons- kerk met hare Byzesnz n/c1e bouworde, nog tijd overfchiet, zoo ga hij over
de lange fchipbrug naar Deatz , en geniete daar, in den
tuin der herberg das Marienbildchen, een uitzigt, ter
lengte van een uur gaans , op Keulen ; een gezigt , zoo rijk
en bevallig, als do ftad van binnen treurig, fomber en
onaangenaam is .
Hot deed ons feed, dat ons Reisplan ons belette, de
talrijke Romeinfche Oudheden in de oude, fchoone kerk
to Xanten (bet Castra ITetera van T A C I T U s) en die
geheele, voor de Gefchiedenis der Batavi4ren zoo
.
fieke, ftreek, van Gelb (Gedduba) bij Urdingen of totHas
den
Calcarberg, waar onlangs nog Romeinfche Oudheden gevonden zijn , to bezoeken . Naar alles , wat wij daate
van gehoord hebben, mogen wij zulks echter wel den
Reiziger aanbevelen, die aisdan van Kleef op Urdingen
moet reizen, welken weg ook een der post- of fnelwagens tusfchen Kleef en Keulen infaat.
Kleef, bet non plus ultra van do togten onzer meeste
dhallanders, is genoeg bekend .
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is her, dat hec ecne hoofdleer is der Roomschkatholijke kerk, dat men buiten hare gemeenfchap niet kan za
lig worden . Wat ook , vroeger en later , denkende en mensch-.g
lievende Roomschgezinde Godgeleerden , en nog laatst een
V 4 t. H E Y L L T E G E N, in het midden gebragt hebben, oltl
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bunne kerk van bet vootftaan van dit leerbegrip vrij to plei,
tdn, of althans bet barge daarvan to verzacbten ; wanner
men de yele gefchriften, bij name de leerboeken, waaraan
Rome hear zegel hung, of, wat nog meer dringt en ktemt,
de befluiten van bet Trentfche Concilie inziet, zoo als die
bet vonnis der eeuwige verdoemenis uitfpreken over alletr,
die deze en die leetfellin ;en niet getooven, dan wordy men
wel genoodzaakt, den Roamtchen geesteliijke, die zijner gemeente toeroept : ,, buiten once kefk gene zaligheid t" van
onverdraagzaamheid vrij to fpreken , en een t. E S AGE T E N
B R o z R , door Been' onzer Roomfche geestelijken tegende .
fproken, gelijk to geven, wanneer ho zOnen voormaligen
Protestantfchen broederen to gemoet voert : ,,, de R.oomfehe
kerk veroordeeh u onherroepelijk t ' - Of evenwel deze leer
do6r de Roomschgezinden van alle tanden, ook van die,
waar zij to midden der Procestanten leven, algemeen en van
haree geloofd wordt, of immer zal worden, dit is eerie vraaI,
die niet ligt iemand van eenig nadenken toetlemmend zal beantwoorden . Wat bet verlichtst gedeelte aangaat , dr is geen
twijfel nan, dat dit, in opzigt tot bet bedoelde leerbegrip,
in den volften zin des woords, kerkelijk onregtzinnig is .
Maar ook de min verlichten, gemakkelljlter door bloat gezag
to leiden, oak zelfs deze ztjn in dit Auk veefzids niet regtgeloovig ; en zijn zij bet al, zij aijn bet doorgaans Met langer, dan tot dat de few der natuur, der achting voor de
deugd, der dankbaorheid voor ontvangene weldaden zich doer,
hooren . Spreekt deze, dan worden de vooroordeelen, boo
diep ook door vroeger en later ouderwi$A geworteld, uiec
zelden tot zwijgen gebragt ; gelijk bet volgend drietal voor .
beelden, nit eigene ervaring en die mijner bekenden geput,
ten duidelijklle bewijzen moge .
Twee meisjes, kinderen van Rrocestantfohen vader an
Roomscbgezinde moeder , en , ingevolge ouderlijke overeene
komst, in de Roomfche kerk gedoopt, ontvingen bet onder .,
wijs in den Godsdienst, naar gebruik, bij den Pastoor hares
plaats . Op zekeren tijd in de leer (katechizatie) zijnde,
hoerden zij hem tjf en fterk beweren, dat de Roomfche
kerk de alleen zaligmakende , en mitsdien elk onherroepelijit
verloren was, die buiten bare gemeenfehap ftierf . Diep en,
treurig was de indruk , lien doze verzekering op haar gomoed maakte en noodwendig maken moest . daar zij vdfc
kort haar' vader door den dood verloren hadden ; eel'' Vader L
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then zi) , nit hoofde zijner regtfchapenheid en kindermin , al .
tijd de grootfte achting en liefde hadden toe$edragep . Noon .
welijks dan ook ter kerke uitgetreden, of zij deelden elkan .
der hare finart wegen ; bet gehoorde mede , aan welks zeker.
held zij , vooralsuog, to minder durfden twijfelen , hoe meet'
zij zich van de onfeilbaarheid des genen overtuigd hielden„
die er haar de verzekering van gedaan had, Lang nog bleven
zij dan ook in dic geloof, en even long duurde bear ver .
driet, tot dat eindelijk, zonder iemands voorliehting, eigen
voorcgezet nadenken, gefcberpt door de becrekking op den
waardigen overledene , haar tat bet befluit geleidde, dat onmogelijk hij in eene andere wereld ongelukkig zijn kon, die
in deze door zijne liefde, lesfen en voorbeeld zoo veel en
zoo nutcig voor de zijnen geweest was, Dit befluit deed een
ander geboren worden, namelijk dat van niet longer tot eerx
kerkgenootfchap to willen behooren, waar bet vopnis der
veroordeeling over een zoo geacht en bemind voorwerp, als
haar vader, werd uitgefproken . „ Indien," zeiden zij , „ hij
ongelukkig is, omdat bij Protescantsch was, wel Du, wij
willen bet insgelijks worden , en met hem ongelukkig zijn !"Met fchrik vernani de moeder bet voornemen barer kinderen ;
maar noch bare pogingen , noch dig des Pastoors , to barer
hulpe geroepen, en nu het vroeger beweerde een weinig temperende, vermogten haar van de volvoering of to brengen
beide zijn vervolgens tot de Protestantfche kerk overgegaan ,
door dit haar g ed .a g bewijzende, dat de kracht des bloeds fterker is dan die der kerkelijke regtzinnigheid .
Maar fterker ook den deze is die der achiing voor do
deugd, zoo als mij eigene ervaring geleerd heefc . Eens bevond ik mij in gezelfchap met een' Roomschkatholijke, aaq
zijne kerkleer zeer naauw gebechc . Het gefprek, ik weec
niet hoe, kwarn al fpoedig op bet groote vraagpunt, of zj,
die buiten de Roomfche kerk fterven, al dan met zalig kun .
lien worden . De brave, maar Loch altijd regtzinnige, man
beweerde rondweg bet laacfte ; en wat ik, als Protestant,
ook mogt in bet midden brengen, bet mogt mij maar niet
gelukken, hem van dwaling to overcuigen . Ziende, hoe weinig ik op zijn verftand vermogc, beproefde ik bet, om hem a
door middel van zijn hart, tot andere gedachten to leiden,
en bet mogt mij gebeuren . ,, Gij hebt," voerde ik hem to
gemoet, „ mijn' overleden' vader gekend, en hem, near ik
Vermoede , als cen deugdzaam man leeren acbcen?" IIet ant-
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word was Wet twtjfelachtig, en beheisde den uitbundigitea
lof. „ Wel nu," ging ik daarop langzaam voort, „ wet ni} v
kunt gij dan in waarheid gelooven, dat deze maa, wiens regt .
fcbapenbeid go erkept, en die gij wenscht, dat door silo
uwe geloofsgeuooten wierd nagevolgd, van bet gent der
zalgheid zou zijn uitgeflotep, aileen omdat hi, nit over ..
titiging, Protestant was? t(unt, durft go een' man, zoo zee,
*an God en Godsdienst verbonden , veroordeelen ?" -„Vergordeelen l" viel ho mdj in de rode, ,r veroordeelen I Gcid
behoede mi I Ik veroordeel hem uiet ; wear de kerk , de kerk,
deze veroordeelt hem I" - „ Hot zij zoo," bervacte ik,
„ bet ziJ zoo, go veroordeelt hem niec ; mazr, als lid awer
kerk, veroordeelt gij hem wel degeljjk : gij zegc (en bier
rk ik, zoo vpel mogelijk, woord voor woord) go zegic
Tie' brave men, -- die zoo veel voor de zijnen - voor de
maatfchappij - voor den Godsdienst geweest is, - die be.
ipiude , - edele, - lien ik voor den Bemel zoo rijp hoods
als iemand, - bevindt zich, - en dit aileen omdst bij niec
1" Hier belette
Roomsch was, - bevindt zich tbans
ho mij re vervolgen ; en , mij bij de band vactende, riep btj
uit : ,, Neen, peen I uw vader kan niec ongelukkig ziijn f
Ik voel bet, wanneer ik aan hem degk, dan moet ik mjjn
geloof sap de Roomfche kerk, Ms de aileen zaligmakeiide,
opgeven ; en , wet bet mij ook kosten moge onrc gtzinngg to
zijn, om zinentwilie meet ik bet wezen I"
Ook zegepraalt foms het gepoel van dankbaarheid voor ev.
vangene weldaden over bet bedoelde geloof. Zekere cuinman
woonde op bet buitenverbiijf eener mij welbekende Protestaptfche jpffer, en ontving,zoo wel als de zijnen, vele bltjken hater welwillendheid . De weldoeniter ward ziek, en wet
zoo ernitig, dat bet beweldadigde gezin alle reaen had , oral
voor boar leven beducht to ziin . juist op dat pas bevond
zich toevallig in diens toning een Protestant, bekend coat
's mans verpligting aan de kranke, maar tevens met ztne
Reile begrippen, en gansch Wet malfche denkbeelden omtrenc
andersdenkenden . Lang reeds had bet dozen verdroten,, dat
iemand , van een' Protestantfchen kant zoo bevoorregt, desniettemin zoo ongunftig over bet fterflot van den Protestant
kon blijven denken ; maar, wet hij ook gedaan bad,om hens
tot andere gedacbten to brengen, zijne pogingen waren altijd
vruchteloos gebleven . Van meening, dat, uit hoofde van do
tegenwoordige treurige gemoedsftemming des tuinntans, de
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kans hiertoe welligt fchooner dan immer zijn zou, befloor
bij van de voorkomende gelegenheid terflond gebruik to waken , en de uickomst bekroonde zijne verwachting . Zie bier ,
hoe hij to werk gingl I -Iij begon met den bedroefden wegeng
zijn vermoedelijk vetoes ce beklagen, en, no zulks met de
meesce hartelijkheid gedaan to hebben, eindigde hij nagenoeg
aldus : „ Wdl hebt gij reden tot creuren, mijn vriend ! door
gij met uw huisgezin door den dood uwer weldoenfler zoo
oneindig veel misfen zult ; maar wat nog meer, dan dit to
'vr°ezen gemis,uwe ziel verfcheuren moet, is de vaste overtttiging, die gij , als Roomschgezinde, hebc en hebben moet,
dat zij , die u en de uwen in ziekce zoo menigmaal verzorgd ,
itt rampen zoo dikzwijls getroost, in behoefte zoo weldadig
bijgeflaan, in den woord, die u, offchoon Roomsch, zoo
tallooze proeven barer Christelijke liefde gegeven heeft, -dat deze edele, beminde vrouw, bij bet verlaten dezer aarde, terflond in de plaacs der verdoemden zal overgaan, en
dus in bet gezelfchap der liefdeloozen ; hetgeen haar, ook
naar uwe eigene overtuiging, to ondragelijker zal zijn, hoe
meer zij zich op aarde in de liefde geoefend heefc I" - Deze woorden, met ernst en in zulke oogenblikken uitgefproken, deden de beste werking : de Roomscbgezinde zag zijne
zoo long gekoesterde dwaling in ; en, eene leer verfoeijende,
waarvan hij , nu hij zich genoodzaakt zag , dezelve op een
zoo geacht en geliefd voorwerp toe to pasfen, al bet hate .
Iijke befefte, verklaarde hij, van nu voortaan nimmer weder
to zullen gelooven, dat buiten de Roomfche kerk geene zaligheid mogelijk is .
Kan alzoo dic geloof bij den min doorzienden Roomsch.
gezinde op den duur niet blijven beflaan, hoe zou bet kunnen .
buisvesten bij hen , wier oog door kerkgezag minder bene .
veld is ? Neen , verlichte Roomschgezinde medebroeders I
wat Rome heden ten dage door hare zendelingen ook doen
moge, om hetzelve alom to verbreiden, op u , liever kerkelijk dan verflandig en Christelijk onregtzinnig , zal zij hare
werking misfen ; en , bet aan Spanje, Portugal, Italie en Frank .
rijk overlatende, om in den andersdenkenden, al ware hij uw
bloedverwant , uw weldoener , of bet voorbeeld alder deug .
den, niets dan den doemeling to zien, zult gij de befluiten
van Trente laten voor betgene zij zijn , en met hem , dien
gij wel voor den meest onfeilbaren en besten der Pausfen
houdt, met Petrus, gelooven cu belijden, dat God geed; aan .
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vemer is des perfoons , maar dat onder alien voike hij, die
Hem vreest en geregtigheid werkt, Hem dangenaam is.
HAND. X : 34, 35 .)

VE HAREM PAN DON GROOTEN

HEBR.

13 jj bet lezen der onderfcbeidene verbalen encrent den
jongften opfland der Janitfares to KaonftnntiroprJ, vrel nnae
sandacht op eene bijzoi derv ornillandigheid, 4ie mg aid .
mer bij vorige opflanden had pious gehad . De g vuekws
van eerbied, en vooral van vrees , door eene waakznme gee+
itrengheid fteeds levendig gehouden, the de Thrlen bezielt#
bij bet aeufchouwen der verbtijven, waitin de vrerbwen via
den Grooten Heer zijn opgelloteft , werden zoo keaaolaeig laif
ben, dat de Javisfaren, zelt to midden loner grdafaifto
buiteefporigheden, bet nimrner durfden watgen, in die gem•
de ptaatfen door to dringen . Than, echter, bebben zi) aft
gefchroomd, den Harem door Wane tegenwoordigheid tie
bezoedelen. Men ken llg rl1jta nageen s do men deeselved
fpoedig weder van alit fiueseen heeft gezu1 erd t P4eq dead
zuiks op de volgende zeer meoaokilevemde iMse t 1c *as*.
lukkigen, die zieb, bul'ten haaate fbbuid, fiat get a
"a
bet gedraang berondasn, (en bar wos waarfcl,4nli)k reedy, g6
noeg, dat de oogez van east' man op bar gevesrfgtf waw4
geweest) werden levende in zakken geauaid On in zee gewora
pen l .- Wie {jst bier sleet Dan, words bet aaea&bdlijb ge_
voel bij bet denkbedd van dange1ke grraiveleaa gdfadiaks, . do
geheele levensloop dezer ongelarkakige flItoicas dee Gem.,
feha Deaaposee is eene saaneaentchakefing van eHandaena Resi
biik op de gefteldleid van den Harem, nadr de joaagftea en
geloofaraiardiglke berigien, zal ens daarvan overtaagenL
De jonge tlavinnen, die ton fpeelpoppen der ziataelijk efd
veal den Grooten Heer nsoeten fireliken, worden van de t
tot vijftien jeren gekozen. Wanner eon Sultan den troea
beklimt, moet alles beret, rot bevredfging zijoer driften, left
dienfte ftaan. De Harm words met nieawe jeugdige flag az .
men voorzien. De moeder van den Sultan, xijne austees, de
a nzienlijkfle perfone van den Sta t zenden hem elk e n gek
fcbenk van twee of drie jeugdige, fchoone en ongerepte fla,
vinnen. De prijs derzelven is zees ondoafcbeiden, ea bail
op vier . tot tienduizend guldens begroot werden .
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De flavinnen van den Sultan mogen Toms zich in hare jjdei .
held beroemen op den meerderen prijs , voor welken zij bo .
ven hare medeflavinnen gekocht zij n ; bet moge hare eigen .
liefde fireelen, dat zij zeven . of achtduizend guldens in
plants van vijf, of tien- in plaats van zevenduizend ge •
kost hebben ; zij deelen echter alien in heczelfde lot . Tren .
rig is bet inderdaad, bet leven to flijten in bet hopen op
en bet ilreven naar gunften, welke de meesten van haar
nooit verwerven, en geen ander uiczigt zich geopend to
zien, dan bet oude Serail ; verblijf der vergeteiheid en verwaarloozing, in hetwelk alle vrouwen, die door verdriet,
onvoldane wenfchen en begeerten , en de werking van den
TIJd, in dien flaac der afzonderinge nog veel verwoestender
dan in dien der vrijheid, hare bevalligheden verloren heb,
ben, meddoogenloos worden opgefloten .
De oude Sultane , of de moeder van den Sultan, houdt
haar verblijf in her Serail ; zij bewoont een afgezonderd gedeelce, en haar hoffloet beflaat altijd uit de fchoonfte maagden van den Harem . DdAr vindt de Groote Heer doorgaans
bet voorwerp tot bevrediging van zijuen hartstogt . De vijf
wettige vrouwen, die Zijne Hoogheid gekozen heeft , bebben insgelijks een afzonderlijk verblif . Her beflaat uit eene
antichambre, een flaapvertrek, eene badzaal en eene kleedkamer. Eeue zeer rijke divan , of kanap6, maakt her geheele
huisraad nit. In elk dezer vertrekken beeft men her uitzigt
op een' kleinen bloemcuin .
De flavinnen wonen gemeenfchappelijk op eene galerij van
driehonderd voet lengte en vijfenveertig voet breedte, van
kamers voorzien , oda's genoemd , vanwaar zij den naam van
Odalisken hebben verkregen . Elke kamer wordc door vijftien ilavinnen bewaond , welker huisraad beflaat uic eene di.
van, die haar tot flaapplaats verflrekt, en uic eene kast ,
waarin zij bare kleederen bewaren . Aau ieder einde van de
galerij is een trap, die uitloopt op eene foort van luik met
twee klepdeuren , die met ijzeren bouten kruifelings over elkander gefloten worden . Des avonds verfpreiden er eenige
gele waskaarfen , op hooge kandelaren en op eenigen affland
van elkander geplaatst, to midden van een' dikken walm,
baar bleek en fomber licht.
Men zegt, dat onder de Odalisken de zelfmoord dikwijls
plaats heeft . De aanleidende oorzaak is ligtelijk na to gaan .De rust van den Harem gedoogt niet , dat de vrouwen en
bijzicten dikwijls bij elkander komeu ; echter is bet haar op
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Fommige dagcn geoorloofd to wandelen, of liever to loopen,
in de cninen van den Harem . Deze korte oogenblikken van
i+rijheid veroorzaken bij haar eene blijdfchap, die vaak tot
buitenfporigheden overflaat ; niet zelden gebeurt bet bij die
gelegenheden, dat zij de tuinen geheel verwoesten :men ver.
Bunt haar om die reden maar zelden den toegang tot dezelve .
Men geeft aan die jonge flavinnen van den morgen tot den
svond bezigheid , nu eens met de naald , dan weder met bet
nemen van lesfen in de danskunst, de muzijk, talen , en de
fchrijfkunst . Maar deze kundighedeu , die in de zantenleving
haar zoo nuctig zijn, en haar zulk eene aangename verpoo
zing van andere bezigheden opleveren, fchenken weinig gee
noegen en afleiding in die fombere verblijven, waar, door
beftendige opfluiting, de zuchc tot ontwikkeling der verma .
gens ce eenemaal onderdrukt wordt,
De Cadunes hebben bet opzigt over de Odalisken, eti ge.
ven aan de Cadun . Kiaia (aldus wordc zij genoemd , die, als
Gouvernante, bet oppertoezigc over de flavinnen heeft) be .
rigs van de geringfle overtreding, welke zij tegen de beflaaade
verordeningen begaan . De overcredingen of misdaden, die in
den Harem bet incest gepleegd worden, komen gewoonlijg
voorc uic plotfelinge aauvallen van toorn , uic eene vlaag van
jaloezij , of nit meer verfchoonlijke zwakheden ; want, offchoon de flavinnen niec dikwijls in de gelegenheid zijn, zich
met gefuedenen op to fluiten, hebben zij echter fomwijlen
bet ongelult , voor die ellendige verzoeking ce bezwijken,
Die misdaad words met den dood geftraft . Alsdan words de
fchuldige in een' zak , welks bodem met fleenen bedekt is,
gebonden , naar bet uiterfle einde van hec Serail gedragen, en
in eene ranke boot gelegd , die met een touw vascgehecht is
aan eene kleine roeigalei , op welke zich Bostangi's (arbei .
ders in de tuinen van den Sultan) bevinden . Deze doen ,
door herhaalde flingeringen, de boot zinken, en geven alzoo
de ongelukkige , die terflond verdwijnt , aan de golven ter
prooije . Voor misdaden van minder belang worden zij gefiraft met ftok(lagen onder de voetzolen . Deze flraffen wor .
den door de vrouwen uitgefproken, ja fomtijds door de mees .
teresfen der flagtoffers, die weinig toegevendheids gebruiken
omtrent mededingliers , voor welke zij altijd moeten vreezen,
Inderdaad, een oogopflag van den Sultan is genoeg, om de
flavinnen tot den rang barer gebiedilers to verheffen . Zoodra
bij bij eene zijner vruuweu in de lamer trcedc, fchieten de
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flavinnen toe, en gedoogen Diet, dat Zijne Hoogheid den
voet op den grond zet . Indien ecne van haar met een' guniligen blik words verwaardigd, words zij dadelijk met bet
geurigfle reukwerk befproeid , en de opzigtfter over de linnenkast brengt haar een pak zijden hemden ; men geeft haar
prachtige kleederen, rijke edelgefteencen, en in dien fchit .
terenden dos words zij aan den Monarch voorgef'eld, die
fomwijlen, door de hum van bet oogenblik, door een tee .
ken van verachting of onverfchilligheld, de begoochelende
droomen, die reeds haren geest bezig houden , op eens doet
verdwtjnen . In dat geval worth zij dadelijk beroofd van at
then tool, en voor alt~Fd verwezen tot de klasfe der .gewone
flavinnen .
Soinmige flavinnen uit bet Serail kunnen hare vrijheid ver .
krijgen , wanneer zij eeuige jaren gediend hebben . Z.ij verlaten bet Keizerlijk paleis, om uitgehuwd to worden aan
ambtenaren, die altijd met belangftelling naar hare hand din .
gen, dewijd zij hopen, door Karen invloed,gunftig to zullen
flagon, in hunne aanzoeken om bevordering, bij de Suhanes,
betgeen de titel is, dien men geeft aan de moeder en aan de
zusters van den Sultan, en niet aan zijnebijzitcen, gelijk men
gemeenlijk. denkr.
Wanneer de Sultan zijn Seraill van Honflantinopel verleat,
om, in de maand Mei, volgens zijne gewoonte, zijn zomer.
paleis to betrekken, worth hij gevolgd door den geheelen
Harem . De vaart over de rivier , fchoon dezelve binnen bet
half nur gefehiedt , vereischt groote voorzorgen en voorafgaaude maatregelen, gedurende verfcheidene dagen, om de
vrouwerr aan ieders oog to onttrekken. Men maakt , nit ge .
fpannen zeildoek , eene foort van boog , die van de poore
van bet Serail near de vaartuigen geleidc . Bij bet ontfchepen
op bet vlakke veld, of in eene weide , draagt men desge .
lifts zorg, haar to omgeven van eenen muur, nit gefpannen
zeildoek opgeflagen . Wee haar, die bet mogc wagen, zich
buiten dien muur en binnen hec bereik van een musket to
vertoonen! Zij zou die onvoorzigtigheid dadelijk met den
flood moeten boeten.
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VERtIAAL DER GRCWELEN, OP SCIO DOOR Di : TURKEN
AANGEREGT .

et eil : nd
levert een zonderling gezigt op . Niet reer
H
ver van bet grand is eene fleile , barre rotsketen van eene put .
Scio

perachtig roode kleur ; zij bevat eene uitgefltekcheid van zes
cuc acht mijlen, en belet bet gezigc op bet binnengedeelte
des eilands . De ruitnte cusfchen die rotfen en de zee bevat vele fchoone tuinen en buitenverblijven, die rondom de
clad een groen amphitheater opleveren .
De reizigers gaven aan dit eiland , uic hoofde van deszeifs
yacht klimaat, den overvloed van vruchten, then bet ople .
yerde, de fchoonheid van deszelfs vrouwen, en bet bemiuielijk en gascvrij karakter der inwoners, de voor :&eur boven
tie andere eilanden van Criekenland . Wij naderden hetzelve.
,pes avonds , toen de zon hare laatge gralen fchoot op de
toppen der bergen en de bevallige landfchappen, aan derzetver voet gelegen, verfpreidde zich de Griekfche bevolking
Tangs den oever, of in de naburige boschjes, en een zwerm
jonge fchoonheden , die door hear innemend gelaat en bevallige bonding orz,: nandacht tot zich crokken, verhoogde niet
weinig bet bekoorlijke van dic referee] .
Onmiddellijk na onze aauhomst begaven wij ons near den
Conful : bet was een Scioot ; hij Untying ons zeer minzaam,
gn gelde ons voor aan zljne echtgenoote en dochter ; hare
Weeding was cer eenvoudig ; zij boden ons vruchten, confituren en kolij aan . I asr bet ongemeen warm was, fmaakten ons de oranjeappelen en wacermeloenen , die ons werden
voorgediend , uitnemend lekker. --Staande ons verblijf op bet eiland werden wij getuigeu
van de verfchrikkelijke tooneelen , die hetzelve verwo .estten.
De ongelakkige Sciotcn waren van alle de Grieken de
rneest verwijfde en twijfelmoedigile . De kooplieden leeftlep,
over bet algemeen , in groote weelde ; velen hunner haddft
bet prachtigsc huisraad . Sedert her begin van den opiland
hadden zij zich volkomen onzijdig gehouden . Zij waren on.
gevoelig gebleven voor de gebeden en bedreigingen hunner
landgenooten, en hadden geweigerd zich voor eenige part!)
to verklaren, uit vrees van zich de wreak der Turken op den
hals to halen . Ook waren zij uooic vervaard geworden door
de (~tt ucc ;:i;c, e vioteu ; toes,
ongelukkigerwijze, ecu
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Crieksch bevelhebber op bet eiland landde met verfcheidene

vaarcuigen en landingstroepen, en op her fort aanrultce, 't
welk door bet Turkfche garnizoen bewaakt werd . De Scioten
meenden, dat thans hec uur hunner vrijbeid geflagen was .
flunne moedeloosheid werd eensklaps door eene flerke geestdr :fc vervangen ; zij liepen to wapen, ed fchaarden ziah on .
der de banier der landingstroepen ; de vesting werd ingenomen,en bare bezetting, to gelijk met de door hot eiland ver .
ftroofde Turken, over de kling gejaagd . Maar weldra vertoont
zich de Ottomannifche vioot in de haven. De GritkJche
croepen , die nit Samos gekomen waren, to gering in getale
om zich met den vijand to meten, begeven ziah ijling! naar
bunne fchepen , en laten de eilandets van Scia aan bun ver.
fchrikkelijk lot over. [let yolk alleen had zich voor de paftij der Samilrs verklaard ; de Overheden en voornaamfte koop
leeden des eilands begeven zich op bet fchip van den Kapua
dan-Pacha, plegtig hunne onfchuld en huntle blinde onder
werpingg aan de Porte bezwerende. De Admiraal oncvangt hen
op de vriendelijkfte wijze ; belooft bun, al bet gebeurde ce
zullen vergeten, en vergunt hun , met hem kofflj en forbel
to drunken . Verfoeijelijke ttouweloosheid I . . . Naauwelijks
zijn de zesduizend Turken , die de krijgstnagt van den Pacha
uitmaakten, ontfcheept, of hij geeft hun bet fein tot den
aanval. Welk hart zou niet bloeden bij bet lezen der gruwelen , die ik thans befchrijven zal , en ten deele uit den
inond der Scioten heb vernomen , die der algemeene flagtinge
nog onckwamen . Door bet onophoudelijk moorden vermoeid ,
ftaken de Turken hunne fabels en athagans in de fcheede, en,
op bet ftrand gezeten, rookten zij hunne pijp, dronken hunne
koflij , fpraken bedaard met elkander , of legden zich tot 11a
pen ; en, wanneer zij een weinig nirgerust hadden, ftonden
,zij weder op, om, zonder mededoogen, elk levend wezen ,
dat zich aan hen vercoonde, to vermoorden . De jonge vrottwen, de roem van Scio, wegens hare levendige en innemende fchoonheid , en die in hare fekfe een' genoegzamen waarborg hadden behooren to vinden tegen zulk een' gruwzamen
daod, vielen levenloos voor de voeten barer moeders neder .
Te vergeefs trachtten zij zich door de vlugt to redden ; eene
barbaarfche band greep haar bij de lange haarvlechten , fleepte haar door bet flof, en bragt haar, op de ontmenschtf d
wijze, ter dood . Verwarde jammer- en doodkreten vermengden zich met het woe&t gefchreeuw : „ Mahored ! wraak 17'

OF QCIO POOR DE TURICE14 AANGEREGT .

67i

Hier zag men de Grieken voor hunne beulen geknield ; ginds
vlugtten zij in doodelijken angst, en de Turken achtervolgden hen , met de fabel in de vuist . De nacht bood zelfs den
Aagtoffers geene verpoozing of uitkomst aan . Hoe zouden zij
vliigten, of zich verbergen , daar de mean helder fcheen, en .
1'et strand , de fl --d en de omliggende boomgnardeo verlichtte?
Het gejammer der ouders over hunne onteerde en zieltogende
dochters ; de weeklagten der ongelukkigen , die, binnen weinige nren, ter dood zouden gebragt worden ; bet gekerm der
weezen en weduwen, uitgef r-kt op de afgemartelde lijken
van een' vader en echtg,neot, klomn :en ten hemel, to mid .
den van de verwenfchingen tegen de moordenaars . Maar die
weeklagten over de geflorvenen werden weldra geftoord door
het gekletter der wapenen en door de houra's der Turkfche
foldaten . n Weg l weg met de Grieken ! met de vijanden
van den Profeet i Allah! el Allah!" De Kapudan Pacha zette
hen, cc midden van de bloeddoritige handlangers der wreedheid, tot de fiagting aan, order bet zwaaijen met zijne label . De huizen en de tuinen waren beznaid met lijken . On&- r de oranjeboomen, can den rand der fonteinen , op de rijke tapijten, op de marmeren vloeren, in bet binnenfte bunnet afgezonderde verhlijven zelfs , lagen de lijken der kinde .
ren, der vrouwen, der grijsaards , onder elkander vermengd.
Gedurende twee dagen , zoo lang er nog offers to flagten
trverbllven, bleven de lijken onbegraven liggen op de plaacs,
waar zij gevallen waren . Eindelijk , toen de helfche flagting
dolbra-gt was, hoopce men de 1i?ken, zonder onderfcheid van
kunne en rang , in diepe kuilen die tot begraafplaatfen ftrekten, op elkander .
Twiutigduizend inwonera vielen bij doze gelegenheid als
flagtoffersl Sommigen hadden nog bet geluk gehad, eene
wijltplaats to viuden op de l-ergen ; anderen vas bet gelukt ,
tich aan boord der fchepen of vaartuigen , die zij aan de
kust ontdekten , aar, een' wisfen, dood to ontrukken . Ik heb
verfcheidene dier ongelukkigen eene fchuilplaats zien zoeken ; bl eek , vervallen , wanhopig , vertoonde haar gelaat bet
beeld der diepite ellende : bet waren jonge meisjes to voet,
uitgeput door hitte en vermoeidheid ; met veel infpanning
trachtten zij paard-en to vol-en , die beladen waren met zie.
ken en gekwetflen : her waren moeders , die afgemat neder2egen onder den kostbaren last van kinderen , welke rij aan
bet verfchrikkelijk lot, dat hare cchtgenooten bad getwwf i
JYlEM1GF!i,W, 1826 . ?zv . t .} .
Y y
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nog ortrukt hadden . Eene derzelver,, die tot een d, r eerfle
huizen van Scio behoorde, verhaalde mil , fnikkerde, den
flood van alle hare zonen ; zij wares vipf in getal, en allen
van de gnootfte verwachting . 11, heb meisjes van Scio gezien,
die voor altijd nit haar geliefd vaderland verbannen waren,
geh.eel verwelkt vfbr den tijd, met een verwilderd gelaat en
in beltendigen doodsangst omdolende in een vreemd land,
zoekeude in verren lande hare betrekkingen , welke zij nooit
zouden wedervinden!
EEN BLIK OP NOORD-AUIERIKA .
i oord .Jrr.erika is, over bet algemeen, cen land , flat
vole voorregren bezic , zonder door nadeelen van eenig bij .
zonder belang gedrukt to worden . De drnerikanen hebben
eene goedkoope regering en flechte wegen . Zij betalen geene
tieaden, en hebben postwagens zonder vescn . De armen iijn
vritj van belasting, en er beftaau geene monopolies ; maar de
herbergen zijn ilecht, en de reizigers worden gedurig met
vragen lastig gevallen . Zij hebben geene kunstveriamelin .
gen, maar oak geenen Lord- Kanfelier, en kunnen procederen, zonder zich daarom noodwendig arm to maken . Zif
kunnen geene Latijnfche verzen waken ; maar zij befleden
sanzienlijke fommen tot bet onderwijs der armen . In alle
deze dingen verdienen de 4merikanen grooten lof . Mogten
zij zieh nooit door de geringe voordeelen , welke hunne fre .
gatten in den laatflen oorlog behaald hebben , laten verleiden ,
om in krijg en oorlogsroeiu vermaak to fcheppen ! Zij zouden zees veel onheil over bun land brengen, indien zij, door
zucht naar roem verleid , zich opgewekt gevoelden tot bet
voeren van andere oorlogen, dan die, welke uic bet befluit
ontifiaan , om geene ernfbge beleediging of onregc ce delden .
Wij (Engelfehen) kunnen, helaas I bun zeggen , welke de
gevolgen van oorlogsroem zijn . Belastingen op alles, wit
in den mond komt of bet ligchaam dekt, of waarop de voet
treedc ; -belastingen op alles, wat aangenaam is ce zien, to
hooren, ce rieken , ce voeren , to fmaken ; belastingen op
warmte, licht, beweging ; belastingen op alles op de aarde,
in bet water en onder de aarde, -- op alles, wat bet land
gplevert of van buiten words ingevoerd ; belastingen op de
rnwe bouwftolfen ; belasti :%en op elke nieuwe verandering,
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die door menfchenhanden wordt daurgefteld ; belastingen op
den drank , die s menCchen eetiust opwekt , en op de mediciurn, die hem gt:•n cz-n , ---- op bet heriueiijn, waarmede de
bciaced is , cn rip de koord, waaraan de misdadiger
words op oha : en , - op he{ zout van den armen en op de
Spc . .r ;'
a le en- cn , - op de n agcls d yer doodkisten en
op (! :n
Cr b u ii . Up ooze legcr eden , aan onze t2of flaandde n eeten wij betalen . De fchoolknaap
free! : met zijo' ho!as :en drijfcol . De jongeling leidc can belay p< and met belaste teugels over belaste wegen . De ftervc,u e L : :'sr?s ;ru:r, diiukt de artfeuij. , die voor zeven percent belast is, uit ec :n' lepel die voor vijfcien percent is
belast ; hij legs zich neder op ziju bed, dat voor tweeentwintig percent belast is, maakt zijn testament op een gazer .
geld papier van achy pond fl ., en flerft in de armen van dew
apoihei er, die voor honderd pond hey verlof heeft verkre .
gen , hen to doen lerven . Dadeliik wordc ziju geheel vermo .
gen van twae tot tics percent belast . Tegen cane aanzienlijke belasting vergunt men hem, zich in de kerk to lateen
begraven ; zijne deugden worden in een belast marmeren gedenkteeken gegraveerd, en zoo wordy hij, eindelijk niet meer
belast, cot zijne vaderen verzameldl

EEN PAAR BUZONDERHEDEN, RAKENDE DEN SCIttLDER DAVID .

(Diemoires relatifs a la Famille Royale de France, pendant
la Resolution, &c . II Tomes . Paris, IS 26.)

D

A V I D was lid van bet bloedgerigt , dat L ODE W IJ K
XVI ter dood veroordeelde ; en dit was de odrzaak $ijner
verbanning , tijdens de herflelling der B 0 U R a o N S . Zoied
mand then ftrengen mastregel verdiende , 't was D A V I D . Aaa
den Koning was de ondankbare de hulpmiddelen verfchuldigd , om zich to Rome in zijne kunst to bekwamen . Zijne
fludien volbragt heb nde, werd hem do r het Hof e n jeard
geld gefchonken , en , ass kunflenaar , genoot hij de befcher.
Ining en begunltiging van alle de leden der Koninklijke fami .
lie . En doze man had de onbefchaamdheid van to zeggen,
luid genoeg om door den ongelukkigen L O D E W JJ K, toen
op de bank der befchuldigden gezeten , verltaan to worden
„ Wel ! wanneer zullen wij dit gepoederd hoofd onder de
„ gnilloti--ee zieti`s'' - Op een' nnderen djd, in de hoeda .
V
'a
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ijigheid van Lid van bet Gomitd van Algemeen Weizijn, den
Tempel bezoekende, haalde hij zijne fnuifdoos uit den zak,
ftaantle voor de Prinfes E L I S A B E T x. Zij , in den waan
van eene beleefdheid to antvangen, nam een fnuifje uit zijne
dons. De wreede, een blik van woede op haar werpende,
fmeet de fnuif op den grand, en vertrapce de doos onder
zijne voeten .

ROBElPIERRE E S

Zrfrr

ARTf.

(Uit hetzelfde werk .)
JE l. O S E S P i E R R R had een' Doctor, die hem bediende tot
bljkans op her fchavot, en dikwijis, zijns ondanks, tAte ii
tile bet middagmaal hield met then Monopolist in menfchens
vleesch en menfchenbloed. Op zekeren d6g, dat men we .
derom een groot getal Iian bijzondere perfonen, onder weike
zici verfcheidene vertrouwde vrienden des Geneesheers be .
vonden, had ter dood gebragt, zaten zij to zamen aan rafel .
De Doctor, natuurlijk zeer ter neer geflagen, beyond zich
in eene pijnlijke omilandigheid , en was niec in flaat om zijne
droefheid to ontveinzen . De gnstheer bemerkte zulks, en
vroeg hem naar de reden . De Doctor, zich her voorhoofd
wrijvende, aarzelde to antwoorden. R O B E S P I E R R E ham
hem bij de hand, verzekerde hem, dat hij niets to vreezen
had, en voegde er nevens : ,, Welaan, Doctor! uw beroep
„ brengr mede, dat gij vele menfchen ziet en Ipreekt ; gij
• kunc niec onkundig zijn van de gevoelens van bet meereo .
A deel der Parijzenaars to mijnen aanzien ; fpreek openhar.
• tig, mijn lieve vriend ; zeg mij eens , war men van mij
• denkt ; dit kan mij nuttig zijn voor her vervoig, en mij
„ cot rigtfnoer verilrekken van mijne handelingen ." - „ Flee
„ zij zoo I" hernam de moedige Geneesheer ; ,, ik kan daar .
• enboven den kreet van mijn gewecen niec langer fmoren,
• Ik waag er mijzelven aan , ik weet bet ; maar ik moee
• her u zeggen : gij zijt een afgrijzen aan alien ; gij wordt
• befchouwd als de A T T I L A, de s Y L L A dezer eeuw , ala
„ de geefel van her huisfelijk geluk, als de bewerker van
• alle ooze rampen , als de fcbrik der familien . Dar ontzet.
• tend nantal onfchuldige wezens , hetwelk gij geregeld naas
„ den beul zendt, op de place de Grh'e ; die karren van
, eesle nieuwe vinding, welke dagelijks, op men last, ten;
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• bepaald getal flagtoffers ten grave voeren ; die dezelve op .
• zocken in de kerkers, zoo lang zich aldaar genoeg gevan .
,, genen beviuden, om dezclve to vulien ; die, in bet cegen
i, overgeftelde
e geval, bet ontbrekende getal in de ftraten ver .
• zamelen , zonder onderfcheid de eerfte voorbiigangers d~
„ besten aangrijpende ; en dit Ales zonder vonnisvelling, zon .
„ der befchuldiging, zonder eenig ander bevelfchrift dan
~, uwe; wit : ziedaar wac u den algemeenen vloelc op den
„ has laadt ; een viuek, wet is waar nog flilzwijgend, maar
• dairom niet min verfchrikkelijk1" - n 01" zeide ga •
s r_ s r t E tz 2 c lag chende . „gij brengc mij een geval to bin .
• nen, hecwelk van de wreedheid van Paus s t x •r u S o E 1V V
• words verhaald . T,-n gevolge van een nachtelijk feesc,
„ het hoofd verhit door den wijn, beval bij , bij wijze van
• bonne Douche, dat de cerile man , die de poort della Stra.
• da del Popolo binnenkwam , onverwijld zou worden opge.
• knoopt . Alle de leden van d .c bacchanaal Conclave, ge .
• heel Rome zelve bleef niec in gebreke, den Paus voor een'
• dwingeland, ja den wreedtten der dwingelanden uit to ma .
• ken ; tot dat men in bet Bind vernam , dat de ellendeling ,
• op bevel van den Pans ter dood gebragt, Lien jaren to vo.
• ren zijne beide ouders had vermoord . Ik weec, wie ilt,
• nnar de place de Gave zend . Allen , die men derwaarcs
• voert, zijn fchuldig, zonder dit ce fchijnen . Ga voorc ;
• war hebt gij a! meer gehocrd ?" -- ,, 1k weet ," v ervolg .
d e de Arts in zijne langverkropte gemoedsbeweging, „ ilc
„ weec , dat gij she de klasfen der zamenlevin& zulk eenet3
• fchrik hebt aangeiaagd , dac men zelfs uwen adem vreesc ,
• en u meer fchuwt dan de pest . B : aldien gij in uw ftelfel
• voihardt, zou hot inij geenszins verwonderen , dac zulk%
• voor uzelven lets verfchrikkelijks ten gevolge had, en we},
• hinnen kurt ." - „ Do arme drommels! zij miskennen hun
• e gen belang wet zeer ; maar zij zullen bet beter verllaan,
• wnnneer hun het ontwerp zal bekend zijn, dat ik heb be .
„ raseid , on het kwaad nit ce roeijen . Hec geluk der natie
• is daaraan verbonden . Om duizend Franfchen to doen ver.
., anderen , moet men vijfmaal honderdduizend dezer ellende .
,, linger om hats brengen ; en, zoo God mij bet leven fps,
,, re (! 1 ! ) , zullen er binnen eenige maanden zoo veel min .
• der beltaan , om binnenlandsch o ; roer to ftichten en den
„ aiR~,-,neenen vrede in zr; : - cp .~ re vcrPioren ." -lfecgcen zee©tailter :eii~ •: 15 , ell w&dii ii niiJ aiiecn des Geneesheers lijl ; .
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behoud verzekerde, was, dat, weinige uren na dit gefprek
tusfchen den bloedhond en zijnen Arcs, T ALL I E N R 0 B E S .
P I E R R E bij de Conventie aanklaagde , als verrader der Republiek . Toen de wacht hem kwam arresteren, wilde hij
zichzelven door een' pisroolfchoot ombrengen ; maar de ko .
gel, kwalijk beftuurd,verbrijzelde hem alleen de onderkaak,
en benam hem bijkans bet vermogen om to kunnen fpreken .
Door eene zonderlinge toevalligheid , werd dezelfde Genees .
beer, daar hij zich in de nabijheid beyond , geroepen , om
bem to verbinden (*) . Deze verzekert, dat, ten gevolge der
ontelbare moorden, welke gedurende bet fchrikbewind van
dit monfler plaats grepen, de grond van de place de G,eve,
doorweekt van bet bloed der flagtoffers, als 't ware in een
flijkerig moeras was verkeerd, waarin bet fchavot deszelfs
loodlijn Diet meer konde bewaren ; _zoodat men genoodzaakt
was, bet werktuig nu naar deze, dan naar gene z •ijde to
verplaatfen 1 De laarzen en koufen van eene menigte foldater;
en Ofcieren, verpligt bij deze verfchrikkelijke teregcftellingea tegenwoordig to zijn, waren beftendig met her bloed der
flagtoffers befpat ; en, daar de nationale feesten alt4jd gevierd
warden ten gevolge van eene dezer afgrijfelijke flagtingen,
vertoonden de openbare pinatfen, en inzonderheid de foyer
en de galerijen der fchouwburgen, overal fporen van bloed .-De eerlooze B A R at ~ R E , de verfoeijelijke handlanger van
een nog verfoeijelijker meester, verbond zich met TALL I E N in bet aanklagen van R O B E S P I E R R E, met bet ddnig
oogmerk om zichzelven vrij re wares . Maar zijne eigene
wandaden en laagbartigheid bleven Diet lang ongeftraft . Onmogel4jk is bet, de bijzondere moorden op to tellen, op last
van lien barbaar gepleegd in bet nachtelijk donker, aan men.
fcben van elken rang en klasfe .
(*) De Abt FOR T I s , een Italiaan, die deze bijzon_
derheden nit den mood van den zoon des opgemelden Ge_
neesheers ontleende, voegt bij zijn verhaal deze woorden :
• Gij kent Diet, gelijk ik, de trouweloosheid derFranfchen .
• Ik heb lang onder hen gewoond . Frankrijk is de onreine
• vergaarbak van alle bedrog. Een Franschman zal zijnen va„ der, zijne vrouw , zijn kind bedriegen ; want bedrog is zijn
• element . Dit WISt R O B E S P I E R R E, en hij handelde in• gevolge dezer kennis . "
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4 ckdote .

n de geesti ge wcr'kcn van den Veer It R I L I. A T D E 8 A V Aflaac de g°Cchiedonis van een' nitgeweken Fra,sci:m,,j
die to Londe,a veel gelds verdiende door zijne b'ijzondere be .
kwaamheid in hot bercidcn der falade . Ilet geval is zeer op .
merkeiijlt . De uitgewekene beet D' A L B IG NAC . Offehoon
hij , nit hoofde van zijue beperkte omiland!ghedcn, geene
kostbare maaitijden kon bijwonen, zoo beyond hij zich echter eens in eene der beroeuldlle herbergen van Londen ; hij
meende, gelijk vele anderen, dat men zich met con' enkelen
fchocel konde vergenoegen, indien dezelve flochts uitgeiezen
was . Terwijl hij zich fmakelijk ce good deed Ban een krachtig
fluk roastbeef, vermaakten zich vijf of zes jonge lieden sail
eene tafel naast de zijne . Een bunner fiend op, en fprak hem
vriendelijk op de volgende wijze aan : „ I-leer Franscfuna,z' P
men zegt, dat uwe natie uitmunt in de kunst, om falade gereed to makes : wilt gij wel de goedheid hebben, zulks voor
ons ce doen ?" D' A L B I GN A c bedachc zich een oogenblik,
maar flemde er eindelijk in toe, vroeg om al bet noodige,
't welk hij meende, dat tot dit meesterfluk behoorde, gaf
zich veel moeite, en flaagde gelukkig in deze proef. Ter..
wijl hij over zijn recept nadacht, antwoordde hij vrijmoedig
op de vragen , die men hem aangaande zijne lotgevallen deed ;
bij zeide, dat hij een uitgewekene was, en kwam er, of
fchoon niec zonder blbzen . voor nit , dat hij eenig aandeel
bad aan den onderfand der Engelfche regering . Een der jonge
lieden drukte hem daarop ecue banknoot van vijfaonderd pond
flerling in de hand ; wells gefchenk hij , under eene beleefde
weigering, aannanL Hij had zijn adres opgegeven, en ont .
ving, eeuigen tijd daarna, eenen brief, in welken men hem
zeer vriendelijk verzocht, dat hij zich in een der fchoonfle
hotels van Grosvenor fguarec zou laten vinden , omdefa
lade gereed to maken . D' A L B I G N A C voorzag , dat hij nu
in de gelegenheid zou komen , van eene fchitterende proeve
zijner bekwaamheid in dit yak aan den dag to leggen , en dat
daaruit voor hem wel lets belangrijks konde voortfpruiten .
R I N

Hij nam alzoo zonder aarzeling bet verzoeic nan , en lief zich
;er Leflie :nde plaatfe viuden . Ook had h ;j zich. van seal:','',
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nieuw gereedfchap voorzien, om met zijne kunst nog meet
vercooning to maken . Hij 1 efludeerde dezelve vooraf nag
eens naauwkeurig, had bet geluk, ook weder bij deze gelegenheid to behagen , en verkreeg thans eene belooning, die
hij , wilde hij zich voor bet vervolg niet benadeelen , niet
konde van de hand wijzen. Men kan zich wel voorflellen,
dat de eerfle jonge lieden, voor welke hij zijne kunsc ver.
rigs bad, hem overdrevene loftuitingen hadden toegezwaaid .
flet tweede gezelfchap maakte nog meer ophefs van zijne
kunst . Dit had ten gevolge , dat de roem van D ' A L B I G14 A C zich fpoedig alom verbreidde ; men noemde hem „ den
fashionable Saladebereider ;" en nu fmachtte alles , wat tot
de elegance wereld van de hoofdflad der drie Koningrijken
behoorde, naar eene falade van den Franfchen Edelman .
D' A L B I G N A C wist van deze dwaasheid uitnemend partij
to trekken ; hij fchafte zich eene carricle ann, ten einde des
to fpoediger to kunnen zijn, waar men hem riep, en een be .
diende droeg hem, . in een mahonijhouten kistje, alles na,
waarmede bij zijne recepten verrijkt had , b . v . azijn met
vcrfcheicene zjne fpecerijen , olijf_ en andere oliefoorten ,
kaviaar, truffels , ansjovis , vleeschnat , en zelfs eijerdoren ,
waardoor zich de falade van Mayenne onderfcheidt . In bet
vervoig lief hij andere foortgelijke kistjes maken, om dezelve
met den benoodigden toeflet to voorzien, en verkocht dezelve bij honderden . Iiij kwam to Parijs terug, waar hij, in
plaats van in bet openbaar re fchitteren , voor de toekomst
,torgde, en 6o,ooo francs op renten uitzetre ; waarna hij in
Limoufsn een klein landgoed kocht, waar hij waarfchijn .
iijk nog tegenwoordig tevreden en gelukkig leeft, terwijl hij
zich in zijne wenfchen weet to beperken.

R A T I N E T.

(Eene kleine Bijdrage tot de Zielkunde der Dieren .)
~n bet vorige jaar ( 825) werd, om diefilal, een jong
mensch , met name s *I*, voor den tijd van verfcheidene
maanden, in bet oude, thans verlatene, tuchthuis to Geneve
gebragr . Zijne firaf werd nog verzwaard door de omflandigheid, dot hij, afgefcbeiden van de overige tuchtelingen, sl.
jeer, in can verrrekje moest arbeiden . Deze voltlrekte een-F
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pambeid en afzondering was den levendigen jongmaa ondra

gelijk . Lang zucatte hij vergeefs om eenig levend fchepfcl
tot gezelfchap . Eindelijk was hij zoo gelukkig, eene Jongo
Rat, van bet mannelijk gedachc , to vangen. Binnen weinige
dagen was dezelwe, ien gevolge van eerie minzame bejegg .
ning, reeds zoo mak en vertrouwelijk geworden, dat hij niet
meer poogde to ontfnappen . Weldra at hij alleen uit zjjap
vriends hand , en , wanneer deze arbeidde., kroop hij hem cud.
fchen hemd en borstrok n wear ht uren long flil bleef zittet .
Beftendig koos bij de linkerzijde, hoczij wijl hij in de nqbijheid ban bet hart meer warmte gevoelde , hetzij dot a * * *,
bij bet werken , met de regcerhand meer beweging maakte.
Spoedig werd R A T I N E T (dien naam had a * * * zijnen kwee.
keling gegeven) bij den Directeur bekend en geliefd . Aan
zindelijkheid, echrer, konde a'** hem niet geyvennen, en
werd hiJ deswege nu en dan met een klein ftokje beftrafr r
Ongeveer eene maand, nadat deze flilzwijgende oyereenkomst
was ingegaan, bad a * * * bet ongeluk, in -zijne kastidiag
wat geftreng to zjjn , en vergetep , bet diertjg drinken to ge=
wren ; waarop R A T I N E T (gelijk a * * * zich uitdrukte) jeta
Jon bonnet au .delJ do moulin, en hem verliec . Wie befchrift
zone fmart? Zen, twee, drie dagen, eene week verliep -•
R A T I N E T kwam niet terug .
Thins was x * * * bedacht op
bet vangen en afrigten van eene andere Rat . Dit gelukce
hem ; maar dezelve was ouder dan de vorige, en , hoewel
van hetzelfde geflacht, ontbraken hem site de goede hoed$,
nigheden van R A T I N ET. Hiij werd wet tot zekere mate
tam, ja at en dronk uit zijne band ; maar de fnuggerbeid en
verkleefdheid van R A T I N E T ontbraken hem to eenemaal .
Eenige weken had hij echter hem gezelfcbap gehouden , coett
it *I* op Zekeren avond in bet donkey op zijne legerltede
zat, en nevens hem zijne Rat No . a . Op dens verneemc hij`
pan ztjne voeten een geruisch, itrekt zijne hand nit, en ziel
R A T I N Js T loopt hem baasdg tegen den arm op , en wipt
terftond, trillende van blijdfchap, in bet welbekende plaatsje
aan zijne borst . H' * * verklaart, dot hens eenmaal bet weo
derzien eener minnares niet meer verrukc had . R A T rN E Ir
kroop nu , ouder gewoonte, met a' * * onder zijne deken,
toen deze zich ter rust begaf. Des anderen morgens, toes
de beide diertjes elkander ontmoetten, flaarden zij elkander
long aan ; maar geene jaloezij of vijandfchap greep tusfchen
ben plaacs , en zij aten en dronken vertrouwelijk to zamen g
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Na verloop van eenige dagen, echter, berser.kte de Rat No,
2, dat hij thans overtollig was, en verdween . H * * * Ieefde
vervolgens met zijnen ouden , wedergekeerden vriend op den
1 arteliJk{ten voet, tot dat , na varloop van nog ettelijke Mann .
den, zijn ftraftijd verflreken was . Met waarachtige bezorgd_
beid fprak n*" van bet naderend tijdilip, dat hij RATIP E T moest verlaten, wiji hij hem , gelijk hij zich uitdruk .
te, toch niet met zich dans le monde konde nemen . Hij be .
val bet geliefde dier, met •w aariijk koddigen ernst, nun den
Directeur en zijne medegevangenen aan . Eindelijk verfcheen
de dag der fcheiding , en u * * * nam met tranen affcheid van
a A T I NE T, dien bij duizendwerf kuste, en lien men als
met geweld moest wegjagen, toen ii * * * bet huis verliet.
Teen bet dier zijnen vriend niet meer vond, had bet rust
noch duur . Het at en dronk van dit oogenhlik niet , welke
lekkere beten men bet ook aanbood, verliet de kluis icier,
rnaar bleef beilendig op de verlatene legeraede zitten ; tot
dot men, na verloop van drie dagen , R A T I N E T dood vond
liggen in een' ouden doek, dien lI * * * had achtergelaten .
(Alle deze bijzonderheden heb ik uic den mond van den
Beer C. A U 8 A N E L, Directeur van bet Maifon penitentiere
to Geneve, die derzelver echtheid met zijn woord waarborgt .)

O
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nder bet nantal der haar bijzonder eigene zeldzaamheden,
welke deze Wereldflad in baren boezeni befluit, vindt men
er, die inderdaad de opmerking verdienen der welgezindenn
van aile landen. Maar er zijn ooll andere, ongelukkig de
meest aantrekkelijke naar bet uitwendig voorkomen, welke
ieder man van Godsdienst, Zedelijkheid en Eer met gelijke
zorg behoorc to mijden , als E N E A s en zijne togtgenooten
de Charybdis en Scylla trachtten to ontwijken .
Dit zijn, onder anderen, twee pracbtige Hotels, waar
men, met groove kosten, alles vereenigd heeft, wat de zin .
yen kan verlokken en de driften ftreelen , en waar de uitge.
2ochtfte weelde, de geflepenfle zinnelijkheid alle de vier we .
relddeelen als 't ware gedwongen hebben mede to werken,
um den valftrik to ononcwijkbaarder to maken .
Wee den roekeloozen , die bet waagt, een' blik van welgevallen to flaan op deze fchitterende uitwendigheden 1 Her
gevaar is dringend ; maar ziju ondergang wordt zeker, wan .
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Deer een blind zelfvertrouwen hem noopt, den drempel van
een dezer holen to overfchrijdenI Ilaasten wij ons cyan, hem
dezelve re !eeren kennen .
Her eerfte dezer Hotels ftaat in de ftraat
De A. Dg
cx ., die bet bewoont, heeft nets gefpaard, om dit verblijf
aantrekkelijk to maken . Aldaar is eene overdadige tafel gedekt, een kostbaar feast in gereedheid . Dicustvaardige lak .
keijen noodigen u, om deel to nemen nan eenonthaal, waar.
van men de kief:he oplettendlteid gabruikr, u terflond,op de
innemendite wijze, de lijst aan to hieden . Iiet-oog, de reuir
en de fmaak worden gelijkelijk geftreeld ; uw .mond, weife.
lende door de vele keer, west niet, tot welke geregten hij
zich zal bepalen, en wenscht ze alle to kunnen .fmaken ; da
Chambertin, do Poniard, de Champagne, enz . enz . itreele+t
bij ganfche ftroomea uw gehemelte . Van de tafel geleidt
men u in beerlijke zalen , waar andere ufels , met hoopeij
gouds beladen , uwe vcrbaasde blikken tot zich trekker . Elk
kan op doze fcbatten aanfpraak maken . Daartoe worden flechts
eenige Louisd or vereischt .
De fortuin zal u voorzeker beguntligen . De gloed der C.fanrpagne blaasc u vextrouwen in ;
een weinig floutmoedigheids, en ziedaar 1 binnen eenige ml
nucen zijt gij bezitter van con deel dier rijkdommen . Gij ze .
gepraalt. Maar de kans verkeert ; her good, 't welk gij
flechts een oogenblik bezat, keerc tot zijnen oorfprong te .
rug ; dat, wac u coebehoorde, volgr hetze!ve, en , de begoo.
cheling verdwljnende met u we laatfte kroon , rest u Diets meer,
dan her berouw! Des anderen daagsidrijfc u de hoop, am
bet verlies des vorigen to heritellen , andermaal naar die trou .
weloos verblijf. Dezelfde begoocbeling, dezelfde gevolgen ;
en gij ontdekt den afgrond flier, dan wanneer de armoede
met barer bitteren nafleep zich aan u en de uwen komt ver .
toonen, wier regtmatigc verwijcen, uwe eigene wroegingen
verdubbelende, u ten laatfte tot een wanhopig belluic ver .
voeren!
Her andere Hotel is gelegen in de fraaije ftraat
%Vat
zal ik zeggen van de aanlokfelen, waarmede de toovenaar,
die hetzelve bewoont, her heeft omringd? Verblijven der
Koningen I was zijt go, daarbij vergeleken 7 Op her einde
van een feesteiijk onthaal, waardrg den Goden to worden
aaugeboden, blinks bet goud, bij harder vol, verbijscerend
u tegen. flier valt niets to wager . „ Neem aan," zegc it
do gastheer ; „ acorn nob ulcer ; inaar dit niec alleeu ; ik wil
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u overladen met nieuwe weldaden ; en, tot loon taijner
„ gefchenken, verlang ik niets, dan - uwe vriendfchap ."
tedwelmd door zoo veal edelmoedigheids, werpt gij u, vol
Maar , bij bet verlaten van
dankbaarheids , hem to voet
dit paleis, walk eene verandering Is er in u ontfl:aan I Eeno
inwendige benaauwdheid drukt uwe ziel ; gij zijt beangst ;
gij tracht den blik der voorbijgangers to ontwijken
„ Waarow vestigen zich slier oogen op mij ?"
Ongeluk .
kigel weet gij dan niet, dat de fcbande u op bet voorhoofd
geteekend flaat ? Hij , die bet flagtoffer ward van den bewo,
ner des firaks befchrevenen Hotels , kan ten minfle nog ho.
pen, zijne vernielde welvaart herfleld to zien ; zijne familie
befchuldigt, maar beklaagt henn tevens . Maar gij I
Law
vaderipnd vloekc u, en uwe kinderen zullen eeumaal blozen,
uwen naam to dragen i
„

DE INWI1DING DER HERBOUWDE LbTIIERSCHE NICUWE YERI(
TE AMSTERDAM,

13

SEPTEMBER MDCCCXXVI . ('I`)

Z iet gij dat dankbaar huisgezin Z

flet treedt zijn nieuwe woning in ,
En knielt, ow God to loven :
De vloed vernielde de oude fle,' ,
En overflelpte veld en hoven ,
En al zijn hoop en blijdfchap med .
Maar'c liefdevuur ward niet gebluscht
Door zulk een' vloed ; en fchat en rust
Gaf ieder , mild en teeder
't Gezin kreeg dekfel , bete en dronk ,
En nu , herbouwd , zijn woonfled weder,
Ter plaats , waar ze eertijds nederzonk .
pies knielt bet in haar wanden near ,
En juicht en dankt er, keer om keer,
Met flamelende zangen ,
En 't oog, gevuld met traan bij traan ,
iiBlijft fonklend aan bet weiffel hangen,
pat uit den vloed is opgegaan .
(*) De Redactenr bet&igt den zender voor dit diehtflukje zijaen weltn
nenden dank ; terwijl hij vertrouwt, door deszelfs onvetwijlde plaatCn,
bet publiek meet nog, dan den maker, to verpligten.

i?1j DS !NWI,DING DER LUT.IIERSCHE
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Zoo, broeders ! juichen, danken wij :
Ons heugt het bange noodgetij ,
Toen 't vuur dit oord genaakte,
En , als vergramd op zulk een dak,
Waar 't vuur van haac of nijd niet blaakte,
Ilet, dls een ilroom d,n dijk , doorbrak.
Toen zonk her davrend nedr in 't fiof ,
En 't Godgewijde Tempelhof
Begroef zich in' zijn wanden ,
Die zelfs de vlam, hoe fel zij beet
En 't hechtst mecaal deed gloeijen , branden,
Niet uic hun vaste ftaadplaars reet .
De muur bleef als een ro&sklomp ftaan,
En wees het, als een grafnaald , aan,
Vat fchat er lag begraven :
Wij zwierven bij den bouwval rond,
Ev zochten troost OM 't hart to laven,
Zoo als de ziel daar eertijds vond .
Vergeefs l . . . 't Was aklig, doodsch en naar r
Torn bergden wij , met droef gebaar,
Een gruis der kopren bladers,
Ran 't flit herdenken toegewijd ;
Zoo als men van her lijk eens vaders
Nog een verdorde haarlok filijdt .
Wij zwierven . . . Neen t de liefde glom,
Met onuitdoofbaar vuur , atom ,
En bood ons hulpbetooning,
En de eedle volgling van Calvijn
Ruimt, Luther's kroost ten dienst, een woning,
War zij in Christus broeders zijn :
De liefde glom t Dat melds deez' wijk,
\VcFr opgebouwd door arm en rijk,
Na zulk een woeste fchenning :
Schonk de overvloed zijn' gouden fchat,
Do nooddruft gaf den enklen penning,
Dien ze aan 'c gebrek ontwoekerd had ;
De liefde gloeit ! Dat melds dic uur,
Nu zoo veel zielen dezen muur,
Met dankbre vreugde, nadren,
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En, welk een fpoor bun treden rigc,
Toch met ons in dit huis vergadren ,
Waar Jezus' leer ten grondflag ligt .
o Heilige verdraagzar mbeid 1
De glanfen , die gij van u fpreidt,
Verheldren'deze wanden ;
Meer hartlijk danke deez' kerkgemeent',
Nu zij , wier outers elders branden ,
Met haar zich in then dahk vfireent,
Gij hoort, o God I deez' blijden dram
U loven in Uw heiligdom
Voor al Uw milde gaven ;
Voor 't werkend meelij', tiitge1lrooid
In 't hart van zoo veel Christenbraven y
En voor deez' kerk, in U voltooid .
Hoe blinkt .haar top wedr onverdoofd,
Gelijk een bask aan 't havenhoofd ,
Die zeeman hoedt voor 't dwalen I
Floe fonkelt haar albast gewelf,
Ells flortte zich een vloed van fralea
Tot in den nacht der graven zelv' t
Verhoed, .o eeuwge Toeverlaat!
Dat ooit deez' kerk , ons pronkfieraad ;
Weer meet in viammen fmoren ;
Maar bovenal, o God I verhoed,
Dat immee in haar heilge koren
't Vernielend vuur der cweedragt woed'!
Wij feunen, Vaderl op Uw trouw .
Door U geftut, zal dit gebouw
Een reeks van Eeuwen prijken ;
En, waar de twist oaic zegepraalt,
De 'irede Gods zal bier niet wifken,
Waar zoo veel liefde en eendragt frafit .
Kniel , kniel dun , dankbaar huisgezin 1
En 't galm' van uit uw tempelcin s
,, Gods zorg zal eeuwig duren I"
Wie dat gelooft, words nooit ten fpor .
Wij feunen niet op hechte muren ;
Maar onze v ste burg is God .

G . TIMME .
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DE SCHtLDEtt EN DE KUNSTKENNEtt.

. dan roemshalvi
E en vermaard fchilder, die minder belanga, voorltellegJe
dea

arbeidde , had eene fchilderij vervaardigd
krijgsjod Ilhrs . Een kunstkenner, wiens oordeel over bet.
zelve hij verzocht, zeide he .m openhartig, dat hem her ge .
heel nier beviel ; dat het ltuk to gekuntteld was , of liev*t,t
dat hij in ketzeive de kunst nier genoeg2aam had weten tsi
verbergen . De fchilder bleef niet in gebreke, zljn werk te
verdedigen ; terwijl de kenner heru vruehteloos, door uadete
bewijzen van her gezegde, poogde to overtuigen. Thus
trad eon jeugdig wijshoofd binnen, die, zocrdra his etc fehi! •
derij fleehts in de verte had gezien, uitriep : „ Itee
ii
„ Verwonderiijk I Liedaar her meestetUuk der fchitderkunsti l
-„Gj meent alzoo,Mijnheer, du ik w4l geflaagd bee?"• Voorzeker ; en die het tegendeel mogten beweren . zijn
• ezels ." - „Vindt g1j dan geene gebreken in het ttuk?"'• Op mime eer, geene! Ach, welk een voeti welk ee"
,y volkomenheid in do uitdrukking der nagoU 1 Het it Man
~, zelf ; bij fpaeekt 1 Welk eerie kunst I welk een ri}kdoan is
• then helm , in dat cehild , in deze gaf(che wapenruseingr . - .
Deze loffpraak deed den fehilder btozetl , en opeude' [tee
de oogen ; ea, den kunstltenner verlegen sanziende, fprak
bij : , Than&, mIju v:iend, gevoed en, oaken ih de gegeandw
„ held u•wer krkiek I' - Naauwelijks was de , jenge- H'err
h°eengegaan, of bij wischte zijnen Mars uit, en maakte zieb
gereed, eenen anderen to beginnen.
Kunienearsi Dlcbtersl SchrijversIwie gij ook, zijnmoolt t
indiets uwe werken den kenneri nist behngen, is zukks alreea
een kwasd voocteeken ; maar , indiea zij' nog dtwrenbo1ven d*
lof der zotten wegdragen, deugen 4 ftellig niet.
LOOEWIJK
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fnaift , maar vergat wet eens,, eau' Cd ea•
nen zakdoek mede to nemen bij zijn verfchijaeu asp her,
Ilof. Wijien de Koning, hem op zekeren dag gehoor aeeleenende . bemerkte deze onwelvoegelljkheid, en, om zulks
zijner Excellentie to doeu gevoelen, fchelde hit, en zeide
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IAgcbende tot den Kamerdienaar : ,, Geef een' fchoonen zak . .
,, doek aan mijnen Minister!" - Monfeigneur bedekte zijne
lpijc met een' pijnlijken glimlach : hij bad we] lust , om boos
to warden ; maar een Hoveling words Diet ligt boos op eenen
Honing, inzonderheid wanneer et eene phrtefedlle mede geihoeid ksn zijq.

H
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er Modefpel , thans to Parijs in de falons in twang, is --zloch Boston, noch whist, noch zelfs l'dcarte , maar - een
leer onnoozel kinderfpelletje, bet linten/pel. Elke perfoon
des gezelfchaps neemt een lint, en houdt dit aan bet erode
,Vast. De andere einden bevinden zich , vereenigd, in de hand
van bem, die bet fpel befluurt, en zich gevolgelijk in her,
midden van dep kring geplaatst ziet . Wanneer men nu hoort
rvepen : trekl moec men loslacen, en trekken, wanneer er
geroepen wordt : laat los! Elk, die zich verist, geefc eeu
pand. - Zoo verdrijfc men to Parijs den tijd !

T

.
1'REFFELYJ!E AFWIJZING VAN EEN DOL

wee Engelfebe Officieren, in garnizoen figgende rn eenelerfehe ilad, kregen onlangs verfchil, met betrekking cot
eenige Dames . Des volgenden daags zond een van hen den
anderen een cartel, hetwelk in dezervoege door pattij be .
&ntwoord werd
„MijnheerI lk acht mij gelukkig,als getuigen va'n mijren
r*Joed , to kunnen oproepen de Officieren en foldaten, welke
mijn gedrag to Vittoria, Toulouf en LVaterloo hebben gezien .
Gij ku-nt, zoo u dit behaagt, mijne weigering van uwe uit .
daging ruchtbaar maken
en pogen, mij van lafhartigheid to
doen verdenken ; ik ben in gemoede overtuigd, dat niemand
it zal gelooven . Her onderwerp, waarover wij in twist ge .
rnakt zijn, was eene beuzeling . Her bloed van een' foldaat
Ilehogrc gefpaard re worden voor een edeler doel . De liefde
is blind, de wraak Nag, en de fmaak grillig . Her Duel, bo .
vendien, begunfligc veelal den behendigflen, niet den regt .
vaardigfen . Men behoort dus to denken, dat moord , hoer
zeer ook vergoelij cr door eene valfche verklaring van de
Eer, niettemin moord blijft , en om wraak fchreeuwt ."
CANNING TE PARIJS .

en verhaalt, dat de Heer
M
thans to Parijs
zich bevindende, bij bet bezoeken van de Kamer der AfgeC A N N I N G,

vaardigden aldaar , droogweg zeide , dat to London de Kamer
der Gemeenten beter ( ;veer) verlicht is!
No. X Ill. JIIea, . U1 .

62,j-.

reg. 3 v. v . Icie men '
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ENGELWERK .
V00RLEZING OVER DHN

HEILZAMBN

INVLOED

DU

CHRISTENDQOIS OP DE GEWIGTIGSTE BELANGZN
DER MENSCHHAID .

Door
A. ELBE R T 8 ,

to Aeyent'®Y'i

r V ij alien , M . V. ,dragen , met tallooze anderen, dea
naam van Christenen ; en wei4 gt zouden velen zich Die%
weinig gebelgd toonen , indien men hun in goeden ernst
Wilde verzekeren , dat zij den naam, then zij dragen , al+
les behalve waardig zijn . Het is intusfehen,omeenChris'
ten to wezen , geenszins genoeg, dat men een Christen
heete, de godsdienftiige vergaderingen der Christenen mede bijwone, de Christelijke plegrigheden viere, en zicl,a
dus voor de wergild als een Christen vertoone . Het U
bleze ongelukkige waan, welke velei van bet ware Christendom jammerlijk verwijderd, en in de favernij van otrt
kunde , biigeloof en ondeugd voortdurend gekluisterd
houdt . Om in waarheid een Christen to wezen, moeten wij de leer van bet Christendom duidelijk kennen ,
aan deszelfs hogfdzaak van geheeler harte vgrkleefd zijn ;
deszelfs voorfehriften getrouw beoefenen y geheel van
deszelfs grooten en goeden geest z'Ijn doordrongen . En is
deze nu waarlijk de b2nijdenswaardige geileldheid van alien, die zich Christenen noemen? Befeffen alien hun ge ;
luk, van onder de .prediking van bet Evangelie to mogerl<
]even ? Zijn alien bet Christendom uit overtuiging toege.
daan? Indien dir zoo ware, zouden wij dan wet zoo veel
betreurenswaardige onkunde, zoo veel wanzedelijk be .
drijf, zoo veel troostelooze onzekerheid, zoo veel on.
loochenbaar ongeluk onder de belijders van Jezus befpeu .
ren ? Voorwaar, bet is er nog verre af, dat alien, dis
onder de verkondiging des Cluistendoms levee, de hoo .
Df1NGELW. 1826 . N0 . Is .
Z Z
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ge, nooit volprezene waardij van hetzelve met over-

tuiging zouden gevoelen en met levendig gevoel erkennen! En het kan dus geenszins overtollig zijn, dat men
zijne Medechristenen van tijd tot tijd bij de grootheid van
hun geluk, van onder den weldadigen invloed des Christendoms to flaan , met alien nadruk bepale . Wanneer ik
u dan , M . V. , to dezer ure , over den heilIamen in .
vloed des Christendvms op de gewigtig/le belangen der
menschheid het een en ander zal doen opmerken , moge
bet onderwerp niet in ftaat zijn , om u door nictiwheid to
bekoren, bet zal echter niet nalaten, u door zijn belang
to tre!feg, en daarin vinde dan ook mijne keuze van hetzelve eene genoegzame verdediging !
De gewigtigfte belangen der menschheid zijn ongetwij .
feld deze : 1 . Godsdienflige verlichting . 11 . Zedelifke verbetering . III . Ware vertroosting. En op deze oefende en
oefent het Christendom Heeds den heilzaamften invloed .
Vergunt mij uwe gereede en deelnemende aandacht, bij
de nadere ontwikkeling dezer drie gewigtige bijzonder3teden .
I . Bet Christendom aefende en oefent nog deeds den
heilzaamflen invloed op de godsdienflige verlichiing der
menschheid. - V66r deszelfs prediking onder de menfchen leefden de bewoners der Heidenfche wereld in de
diepfte onkunde aangaande de gewigtigfte belangen van den
mensch . De kennis van bet hoogfte en beste Wezen
was fchier geheel verloren ; en de voorwerpen , aan wetke men godsdienftigen eerbied bewees , waren doorgaans
van de foort dier lage, affchttwelijke weeens, aan welke
ieder eerlijk , regtfchapen mensch zich diep zoude fchamen, om in een' enkelen trek to gelijken . En even zoo
groot was ook de onkunde aangaande de middelen, oni
de gunst der Godh-eid to verwerven . Eene menigte van
kinderachtige plegtigheden, nietsbeteekenende gebruiken ,
ja wreede menfchenoffers keurde het domme bijgeloof noodig, om de wraak van fchrikkelijk vertoornde Goden,
over gepleegde misdrijven , to ftillen . Hoe verward , hoe
donker warm niet de begrippen aangaande 's menfchen

OP DE G$NIGTMSTE 13ELANdgN DU Mcrtrc9H$IDa 60
toekomltirge , eeuwi ;e beltemming ! Veletl hidden van eene
voortdureng na den dood geene de minfe bewtisthdid ;
en gelijk hun leven met dat der dieren niet cveinig overeetlkomst had, zoo verlieten zij ook deze sarde met de
dierliikfe ongevoeligheid . En bij hen, die nog eenig
denkbeeld hadden van eon voortdurend beftaan na den
flood , waren tw1jfelarij en bijgeloof vaak op de noodlottigfte wijze vereenigd . -- » 1Vlaar misfchien was bet met
de kennis der toenmalige geleerden beter gefteld ." -- Ik
wit niet ontkennen, dat er bier en daar een enkele wijze
was, die in ftilte met bet bijgeloof den draak itak, en
voor zichzelven eene betere denkwijze volgde . Hoe zeldzaam, echter, vond men de zoodanigen ; hoe weinige
$OCR A T E S S E 17 en P L A TO 'S leverde de Heidenft :he
wereld op ! Hoe verre was bet et daarenboven van af,
dat de betere denkbeelden der w1jsgeeren volkomen zui
ver, met de waarbeid overeenkomftig zouden geweest
z"tin ! De God der Eplcuriiten leefde in bet vadzig genot
eener werkelooze rust, liet zich aan de wereld en de menfchen fchicr nicts gelegen liggen, en leverde geen' enke .
len trek op tot bet beeld van den algemeenen nl .enfchebvader . liet hoogfte \Vezen der zoo Itren ; a Sioicijnen
was zelve aan den dwang van bet blinde noodlot onderworpen , en althans geen voorwerp dier zedelijkc dankbaarlicid, welke een der heilige grondbeginfelen is van
ware Christelijke deugd . -- De betere begri_ppen, welke
die wijtgeercn van den Godsdienst meenden to liebben ,
bepaalden zich alleen tot hunne lcholen, gingen nintt1e'r
tot de denkwijze des yolks over, werden maar alleen aan
jongelingen, die van goeden huize waren, ingeboezemd,
en voor de natie in bet genmeen met den digten tluiier
der geheimhouding bedekt . En hoe verward en twljfelachtig waren nog nict de wijsgeerige lecrftelfels deter
mannen ;hoe onzeker omtrent de onterfelijkheid derziell
en wie kin zelfs een' s o c a A T E s zien lterven , zonder
hem de kennis van bet Evangelic toe to wenfchen ? 1)e godsdienstleer der Grieken en Romelnenlag bij de Wijs .
geeren onder den digs opeengepakten drom van fpitsvin92 2
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dige onderzoekingen en haarkloverijen verborgen ; terwiji
de priesters en dichters haar, door tallooze overleveringen en belagcheliike fabelen, fchier geheel onkenbaar hadden gemaakt . - In de 7oodcche wereld bleef de Priester
aan bet zinnelijke hangen,had de Schriftgeleerde den fleutel der kennis verloren, kende de fchare den geest der
wet niet, had de Farizeer bet gebod Gods krachteloos
gemaakt door eigene inzetting, koesterde de Sadduceer
de hoogstgevaarlijke dwaling : „, Laat ons eten, laat ons
drinken ; morgen flerven wij !" Terwijl de geheele natie,
met zeer weinige uitzonderingen , bet hoofd vol had van
eenen Mesfias, die aan alle de zinnelijke verwachtingen ,
aan alle de aardsgezinde wenfchen van vleefehelijke Israelieten de hoogflee voldoening zou bezorgen . -- Hoc
grout was toen de duisterheid, die de aarde , de donker .
heid, die de volken overdekte! De menfchelijke geest, die
trimmer flilflaat, maar gedurig naar vermeerdering van
kennis , deugd en gelukzaligheid (Ireeft, zou zich waarfchijnlijk, in ktere tijden, ook zonder de hulp van bet
Christendom , nicer en meer hebben ontwikkeld, en der
waarheid nader zijn gekomen . Maar welk eene lange reeks
van eenwen zoude hij daartoe hebben noodig gehad ; hoe
veel leeds zoude bet menschdom intusfchen niet hebben
moeten verduren ! en wie kan zich dan nog verzekerd
houden, dat de eindelijk aangebrokene verlichting aan
die , welke j c z u s C H It I S T U s aanbragt, ook maar
eenigzins zoude gelijk geweest zijn ? Heeft de mensch
zich a ns van bet bijgeloof losgerukt, welke bijpaden van
ongeloof en twijfelarij, niet minder gevaarlijk dan die der
onkunde en des bijgeloofs, flaat hij dan dikwijis niet in
Hoe Lang kan hij dolen , eer hij den veiligen weg der
Goddelijke waarheid vindt! En welk een gevaar van volflagen ongeloof bedreigt hem op de glibberige paden der
flingerende twijfelarij ! -Gezegend zij ons dan dat Christendom , hetwelk overal, waar bet zijne weldadige flralen
verfpreidde, de duisternis der onkunde en der dwali-ng,
der afgoderij en des bijgeloofs , des ongcloofs en der twijfelarij van deze aarde liceft verdreven ! Duor dat licbt
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kennen wij in God den one tidig Volinaakten , den vlek'
keloos Heiligen, den onkreukbaar Regtvaardi-en, den onfeilbaar Wijzen, den eeuwig Onveranderlijken, het lief
derijk{te Wezen, den welwillenden en weldoenden Vader
van bet ganfche tuenfchelijke geflacht . Nu is de troon
van den Regter der wereld met geene verfchrikkingen
meer omgeven ; de fcheidsmuur tusfchen den grootmagtigen Wereldgod en den geringen ftofbewoner is door zijn'
eigen' Zoon weggenomen , en zijne grootheid wekt nu
tinderlijken eerbied , geene flaaffche vrees . Met God
verzoend , door den dood zijns Zoons , van de volkome14e vergeving zijner zonden door Goddelijk getuigenis verzekerd, kan nu de mensch zijnen Maker met kinderlijk
vertrouwen naderen, en heeft niet meer noodig, om door
gruwelijk bloedvergieten vergeving to zoeken . Ja, nu is
de dood van den waren Christen de hoogfte zegepraal van
bet Evangelic. De fidderende natuur moge bezwijken ;
de overwinnende geest verheft zich boven (mart endood,
verlaat j uichende deze aarde , en ftaaft dus , op de heerlijkfle wijze, de hooge waardij van dat licht, hetwelk do
Wader der menfchen deed opgaan over de genen, die in
de duisternisfe zaten .
If . Zedelyke verbetering behoort niet minder, dan
godsdienftige verlichting , tot de gewigtigfte belangen der
menschheid ; wat zeg ik ? de laatfte heeft zonder de eer .
tie weinige of geheel geene waarde, kan haren roem, ja
zelfs haren naam nier ftaande houden . En ook op deze
allergewigtig(te aangelegenheid van ons g'eflacht verfpreidt
het Christendom den weldadigften invloed . -- De zedelijke befchaving en veredeling van den menfchelijkengeest
is zeker , naar de uitfpraak der wijzen van alte . eeuwen ,
een onmisbaar beftanddeel van zijn geluk ; en de natie,
bij welke wij geene of flechts zeer flaauwe fporen daarvan aantreffen , ftaat zeker no- op den laagften trap diet
ontwikkeling , tot welke de menschheid van haren Schep .
per den aanleg en de beftemming ontving . Bij de beroemdfte volken des Heidendoms, in oud-Grietenland
en Rome, was de befchaving zeker tot eene aaamerke-
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lijke hoogte gekiommen ; de kunften en wetenfchappen
vonden daar kweekfcholen en beoefenaars , en At1ene alleen kon zich , to lien opzigte , beroemen op mannen ,
door de latere eeuwen met hooge bewondering befchouwd ,
en als leermeesters en kunstregtersgeeerbiedigd . Dewijsgeeren , dichters en geletterde lieden onder die oude volken hadden zeker ook eene befchaafde leefwijze, ontdaan
van die ruwe en onbefchofte zeden, welke de onkunde
en barbaarschheid altijd en overal vergezellen . Met be.
wondering en vreugde zien wij waarlijk edele en grootmoedige beginfelen in hunne denk . en handelwijze doorflralen, en juichen de zegepraal hunner deugd over de lagere driften der zinnelijkheid en de verfoeijelijke ingevingen
der baatzucht van geheeler harte toe . Dan, zoo wij alles
met een onpartijdig oog gade0aan, zullen wij ook tevens
onder dezen zoo wel ruwheid als befchaafdheid , zoo wel
woestheid en wreedheid als zachtheid van zeden , zoo.
wel dronkenfchap als matigheid, zoo wel lage baatzucht
als verhevene edelmoedigheid vinden . De grQotfte leeraars
der zedekunde waren niet zelden do ijverigfte verdedigers
en lofredenaars der beestachtigfte , fchandelijkfte bedrijven , welke zij niet alleen met mond en pen , maar ook
met bun eigen voorbeeld, bij hunne leerlingen en aanhangers bevorderden . En de goede beginfelen , welke zij
predikten, bepaalden zich alleen tot den engen omtrek
hunner fcholen ; buiten dezelven heerschte, onder de
groote menigte des yolks, benevens de buitenfporig(le
afgoderij en hot domfle bijgeloof, de grootfle onbefchaafdheid en hot al,eligfte zedebederf. De vaderlandsliefde,
welke bij alle oude volken zoo flerk werkte en zekerlijk veel goods ftichtte, was echter to magteloos, om de
geheel verbasterde zedelijke natuur der menfchen to hervormen en to veredelen . Bij de toenemende verbastering
der zeden verhief ook de heerschzucht bet hoofd, ontroofde yolk bij yolk de duurgefchatte vrijheid , deed de
menschheld voor gekroonde wangedrogten knielen, bragt
der vaderlandsliefde den laatften , doodelijken flag toe,
vcrflikte alle gevoel van menfchelijken adeldom en war-
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de, en al, wat bet oog aanfchouwde, was ilaaf of dwingeland! - lntusfchen was 4e 7ondfche natie, toen onze
Heer in de wereld verfcheen , reeds eeuwen in bet beziz
eener treffelijke wetgeving geweest, en onder haar hadden
Goddelijke zedeleeraars , een s A M U e L ., een D A V I D,
een S A L o M o en J E S A I A, het meest gewenschte licht
over de Mozaifche wetten verfpreid . Dan , de gefchie*
denis der Israalietcn moge niet ten eenemale arm wezen
aan voorbeelden van groote mannen , regtfchapene zonen
van den verhevenen A B R A H A M ; zig mope trotsch wezen op eenen j o z E F , wiens deugd de ftretlgfte proef
zegevierend doorttond ; zij moge zich verheWen op eenen
M o z a s , die liever verkoos , met bet yolk Gods kwalijk
gehandeld to worden , dan voor eenen tijd de genieting
der zonde to hebben ; zij beroeme zich op eenen s AM u e L, die groot was, beide bij J E H 0 v A en bij de
menfchen ; zij wijze ons in D A V I D , bij al wat hem bezoedelde , een gevoelig mensch , een warm vriend, een
grootmoedig vijand, een voortreffelijk vorst, een dish .
ter, die zijne Her nimmer ontheiligde, en een Godsver .
eerder, die den eernaam van Man naar Gods hart verdiende, aan ; zij vertoone ons vooral onder hare latere
f ieraden ,die ons met hare diepe fchande verzoenen, eenen
DANIeL, wiens wijsheid eenen NEBUKADNEZAR
verbaasde, wiens moedige taal eenen B E L S A Z A R ten
tweeden male deed verbleeken , wien de vaderlandsliefde, onder alle wisfelingen van bet lot, zoo eigen bleef
als de ademhaling, en wiens geloof den muil der leeuwen
(loot ; -- maar alle deze helden der deugd, wier groot.
heid onze ongeloovigen zouden bewonderen, zoo hunne
gefchiedenis flechts niet met eene Goddelijke Openbaring
in verband frond, fchenen als lichten, in bet midden
van een krom en verdraaid gefachte, dat niet minder z ij .
n e fchandvlekken dan zijne fieraden, niet minder zijne be .
dervers dan zijne weldoeners , niet minder zijne fchandjongens dan zijne eerbiedigers der kuischheld,niet minder
zijne ACUABS en MANASSES dan zijne JOSAFATS
en H I s a i A's opleverde . En bij de komst van j B z u s
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had men bet zedelijk licht , dat de vaderen weleer had be .
fchenen, reeds lange in duisternisfe veranderd, gaf men
der offeranden den voorrang boven de goede trouw ea
de barmhartigheid . De algemeene menfchenliefde was een
vraagftuk geworden ; de ouderliefde moest voor de tempelbegiftiging zwichten ; met den eed fpeelde de dubbelzinnigheid haar verachtelijk goochelfpel . De Farizeer
maakte zijne gedenkcedels breed en de zoomen zi .jner kleederen groot ; doch beminde tevens de voorgeftoelten in
de Synago en en de vooraanzittingen bij de maaltijden,
terwiji zijii hoogmoed zich fireelend kittelde, wanneer
hij zich van de menfchen hoorde noemen : Rabbi, Rab
bi ! ja hij liet voor zich trompetten, wanneer hij aalmoezen deed, mismaakte zijn aangezigt, wanneer hij vastte,
bad op de hoekc: : der l}raten, deed alle zijne werken
om van de menfchen gezien to warden, en voltooide zijne boosheid door de huizen der weduwen op to eten,
order den fchiju van large gebeden to doen . De zedeleer
der Sadduccers, zoo zij or al eene mogen gehad hebben,
was ligt, gedwee , toegevend, op beret :eningen van bet
eigenbelang, Met op godsdienftige beginfelen, en vooral
Diet op do groote leer der on(lerfeliikheid gegrond. Betret renswaardig voorzeker de natie , wier Overheden en
Godsdienstleeraars tot een dezer beide aanhangen behoorden : hare hoog(le , d . i . hare godsdienftige en zedelijkc
belangen werden jatnmerlijk verwaarloosd ; zij zonk Needy
dieper in oakunde en ondeugd we-, en word fpoedig rijp
voor die geduchte omkeering van . aren kerk- en bur-orMat , wellce zulk eenen bellisfenden invlued had op bet
lot barer volgende gellachten, en voor de wereldvolkett
zoo rijk is in geduchte, dock heilzame lesfen, -- Deze
was dan de treurige gefleldheid der zedelijke wereld vbbr
bijna achttien ceul :'en . En wat zou er, in dien akeligen
to eland, van bet menschdom geworden ziju , zoo Diet do
g ehoonde, miskende, verloochende Vader der, menfchen,
van zijnen hoogen troon , in liefde op hetzelve had nod ergezien , en then grooten zedelijken Redder gezonden ,
wierls lof, fchoon her bekoorlijk onderwerp der veree'
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nigde gezangen van ftofbewoners en Hemellingen , eeuwig onvolprezen blijft ? De koesterende ftralen van de e
zonne der geregtigheid gaven ain her, bijna, verftorven,
zeoelijk gevoel weder een nieuw seven, wekten doodelijk
fiutmerende menfchelijke krachten op, en herfchiepen de
zedelijke wereld van een' woesten bajert in eenbekoorlijlt ;
paradijs . De leer van j E Z U S C H R I S T U s heeft dat
naauw en heilzaam verband tusfchen de Zedeleer en
den Godsdienst, dat bij Joden en Heidenen fchier tea
eenemale was vernietigd ,enzodrhtwlkeZdun
de Karen grondflag en de Godsdienst ziine waarde mist ,
weder gelukkig herfteld . In bet Christendom is alles event
gunftig voor de deugd, alles even doodelijk voor de z on .
de. Her predikt ons eenen Vader, wien men uit dankbaarheid gehoorzaamt, omdat Hij uit liefde vergeeft ; bet
vertoont ons eenen Zaligmaker, door de fnoodtte zondaren aan bet kruis geklonken ,marodeznvrug
wig to niete to doen ; bet wijst ons op her voorbeeld van;
Hem, die bet beeld was des onzienlijken Gods, in wiens
leven men alle de deugden des Oneindigen als in een'"
fpiegel zonder vlek befchouwde, en In wien na to volgen
onze geheele Christelijke verordening bcifaat. Ja, al wat
de menschheid waardigs, al wat de Godheid groots, al
wat de teederheid roerends , al wat de eerzucht itree •
lends , al wat de weetlust zoets , al war de hel dreigends ,
al war de hemel bekoorlijks heeft, ftelt bet Christendom
in bet werk, om ons aan bet vlekkeloos deugdenbeeld
van God en zijnen Zoon gelijkvormig to waken . En geyoelt zich de menfchelijke natuur to zwak , om de roeping tot heerlijkheid en deugd to volgen, dan belooft ons
bet Christendom eenen hoogeren bijftand , die niet wonderdadig aan hem , die lijdelijk en trabelijk op denzelven
wacht, maar op bet ootmoedig kinderlijk gebed , met getfouwe aanwending van reeds ontvangene krachten vereenigd , genadig words gefchonken ; dan wijst bet ons
op eenen Hemelfchen Vader, die gereed is, om goede ga .
yen, om den Heiligen Geest to geven aan alien , welke
hew daarom bidden . Ea dat deze leer niet, gelijk zoo
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vele menfchelijke leer(lelfels , flechts bloote befpiegeling
zij, maar op de beoefening hoogst weldadig werkt, bewijzen, als zoo vele onwederfprekelijke daadzaken, de
verbazende, zegenrijke veranderingen, welke de Christelijke leer, door zoo vele wentelende eeuwen, in den geheelen toef}and des menschdoms heeft voortgebragt . De
oorlogen, b . v. , in vorige eeuwen zoo wreed, worden ,
van tijd tot tijd, met meerdere menfchelijkheid gevoerd ;
de regten van bet vrouwelijk gefacht , bij zoo vele volken fchandelijk vertrapt , en zelfs bij de oude lsraelieten
Diet altijd naar behooren geeerbiedigd, heeft bet Chris,
tendom bij zijne belijders herfeld ; de flavernij, zoo onteerend voor de menschheid, zoo verwoestend voor de
zeden, weleer zoo algemeen, is in alle landen, waar bet
Christendom werkelijk zijnen zetel vestigde, voor altoos
afgefchaft ; de kunflen en wetenfchappen , to voren door
den ftroom der barbaarschheid fchier geheel verzwolgen ,
zijn door bet Christendom uit hare onverdiende vergetelheid gered , met de zedelijkheid in verband gebragt , en
tot een nooit bereikt aanzien verheven ; de menfchenliefde , in de eeuwen v66r C H R I S T U s zoo bekrornpen
en partijdig, heeft bet Christendom tot alle de bewoners
dezer aarde uitgeftrekt . In iederen ftaat , onder elken regeringsvorm, in ieder' hand der maatfchappij, in elke
betrekking is de ware Christen , de Christen niet flechts
in bet openbaar, maar ook in bet verborgen , bet fieraad
der menschheid, de beste burger, de getrouwfte onder.
daan, de gemoedelijkile ambtenaar , de braaffle huisvader, de liefderijkfte echtgenoot , de hartelijkfle vriend,
de man, wiens hart geen' vijand heeft, de beoefenaar
van die liefde, welke bet groote middelpunt is van alle
de zedelijke voorfchriften des Christendoms ; van die l ief.
d e , welke alle foorten van menfchelijke voortrefFelijl :heid
in zich vereenigt ; van die liefde, die langmoedig , goedertieren, niet afgunfig is, die niet ligtvaardiglijk handelt , die niet opgeblazen is , die niet ongefchiktelijk bandelt , zichzelve niet zoekt , niet verbitterd wordt , geen
kwaad denkt, zich Diet in 0 ongeregtigheid verblijdt,
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maar in de waarheid ; die alle dingen bedekt , alle din.
gen gelooft , alle dingen hoopt, alle dingen verdraagt .
Doch waar zoude ik eindigen, zoo ik in mijn bekoorlijlt
onderwerp verder wilde uitweiden? Het gezegde zij
genoeg, om u ten voile to overtuigen, dat wij bet Christendom met bet hoogfle regt vereeren , als eene leer der
waarheid , die naar de godzaligheid is, in de hope des
ceuwigen levens .
III . En dic leidt mij dus als bij de hand tot mijne
derde en laatile bijzonderheid ; zij is deze : Het Christendom oefende en oefent nog Reeds den heilzaamflen in .
vloed op 's menfchen ware vertroostirlg. - Verfchillende
rampen zijn aan bet lot der menschheid op deze aarde
onaffcheidelijk verbonden, en behooren mede tot de voorwaarden, op welke wij bet levenslicht hebben ontvangen . Aan tegenfpoeden van zeer ondericheiden' aard is
de mensch, gedurende alle de tijdperken van zijn beflaan
op deze aarde, onderworpen ; en ook bet meest fchitterend levensgeluk is vaak ddn bet naast bij zijnen val,
wanneer deszelfs 1l:and bet onbewegelijkst fchijnt. Veel
vuldig zijn de oorzaken, welke bet menfchelijk leven
kunnen verbitteren, bet menfchelijk geluk bier beneden
met vernietiging kunnen bedreigen . Hier zijn huisvaders en huismoeders, wier vorige welvaart, buiten hun .
De fchuld , door bange behoefte werd vervangen , wien
cen noodlottige brand, geduchte watervloed, of andere
ongevallen, door geene menichelijke wijsheid to voorzien of of to wenden, tot den armoedigflen toelland
bra-ten . Anderen bleven in bet bezit van veeljarigen
overvlocd, of konden zich zelfs verheugen in klimmenden zegen ; maar, to midden van welvaart en levensge .
not, werden hunne harten aan veel gevoeliger zijden getrolfen, duor bet zielveilcheurend verlies van geliefdc
panden in grooteren rouw gedompeld , dan anderen bij
bet verlies van al hunne aardfche bezittingen . Deze man
zag zijne teederbeminde wederhelft , gene vrouw haren
hooggefchatten echtgenoot, deee vader en moeder zagen
hunne dierbare zonen en doehteren, anderen den vriend
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of de vriendinne van bun hart naar her fomber graf henen
dragen . En er is, daarenboven , nog zoo veel ander Teed, dat wij ons door eigene onvoorzigtigheid,
zwakheden, tnisflagen en ondeugden berokkenen ; nog
zulk een onoverzienbaar heir van namelooze rampen,
welke de gouddorst des geldgierigen, de eerzucht des
hoogmoedigen, de verkwisting des onmatigen, de begeerte des wellustigen, de woede des wraakgierigen, de
wreedheid des bloeddoriligen ep de heerschzucht des
veroveraars op deze aarde flicht . Uit duizende beklemde
boezems ftijgen dagelijks bange zuchten over geleden onregt, over de woedende driften der boosheid, over ge .
roofde onfchuld, over ontheiligde huwelijksbanden , over
verfloorden huisfelijken vrede , over ontaarde kinderen ,
over vernielde welvaart , over vernietigde gelukzaligheid
tot den troon des Menlchenvaders op . En war zal Du
den duldeloos lijdenden met zijn bitter lot verzoenen,
war zal hem aan den afgrond der vertwijfeling ontruk$en, war zal aan zijnen jammerlijk gellingerden geest her
evenwigt en de kalmte wedergeven ? Zal dit gefehieden
door de overtuiging, dat alles naar eene blinde noodzakelijkheid gebeurt, aan welke men zich willens of onwillens moet onderwerpen ? Of zal hij vertroosting vinden in de gedacbte aan een onvermijdelijk geval , dat alles
in zijne geweldige, onwederflaanbare vaart medefleept,
en, zonder eenige bewustheid of inededoogen, over het
lot van wijzen en dwazen, deugdzamen en boozen,
Godsvereerders en heiligfchenners , menfchenvrienden en
dwingelanden beflist ? Maar welk een' rampzaligen troost
levert dit verfchrikkelijk denkbeeld voor den menfchelijken geest op ! Geeft dit wel eene andere gedaante aan
ons lijden ? Toont ons dit in hetzelve wel eenige de minfle
bedoeling? -- Zoodanig, echter, was de rampzalige
troost , welken de Heidenfche wijsgeerte, die alles aatt
bet noodlot onderwierp, den ongelukkigen overliet . Geheel anders was her to then opzigte bij de yoden gefleld .
Hun j E 110 V A was de magtige , wijze en goedertierene
Regeerder der wereid, die de duisternisl en her licht,
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den vrede en bet kwaad fchiep, die de menfchenkinderen
niet van harte glaagde of bedroefde, die in de woonftede
zijnerhilgheid enMa wsderwduen enVar
der der weezen , die rijk en arm maakte, vernederde en
verhoogde, die de tranerl der verdrukten -telde .en bun
regt deed die den hongerigen brood gaf, die de gevatt.
genen losmaakte, die de oogen der blinden opende, die
de gebogenen oprigtte , die de braven beminde, die de
vreemdelingen bewaarde, den wees en de weduwe ttaande
hield, maar den weg der goddeloozen omkeerde, en
wiens trouw eeuwig was, alsde hemelen . Waar, grootseh
en fchoon waren voorzeker daze denkbeelden , en in fkaat ;
om het hevigtte fmartgevoel to verzaehtern. Nor deze
groote uitwerking hadden zij alleen bij de zoodanigen,
die, wel verre van aan het uiterlijke der
fellingen to bliiven hangen, geheel van den verhevenen
geest dezer Goddeliike leer doordrong+en waren . En dez r
getal was onder
door alle tijden been , zeer
klein . Deze beginl'rlen waren fchiet geheel weemd aan
bet gros des zinnelijken yolks, dat in zijnen j z ii o v X
meestal een' bekrothpenen en partijdigen Volksgod zarg,
en Hem veelmeer in zijne vreesverwekkende din betninnelijke eigenfchappen kende . En ten tijde van ! E z u s
was de joodfche Gpdsdienstleer door zoo vele menfche .
IPijke bijvoegfelen verdonkerd, dat zij niet minder haar
vertroostend vermogen voor den rampfpoedigen, dart ha,.
ren vruchtbaren invloed op de beoefening had verloren .
En tegen de vreeze des doods hadden de Heidenen geene
vertroostingen , welke den ftervenden met bet onvermij .
delijk fterflot voldoende konden bevredigen : de een predikte de ijsfelijke leer der vernietiging ; een antler twij•
felde aan de onfterfelijkheid der ziel ; en aller, zoo verwarde en onzekere denkbeelden, aangaande eenen toekomftigen Nat , konden den dood wel een afzigtig ge.
laat , maar geene vertroostende gedaante bijzetten . De
Farizeers onder de 'oden , met hunne belagchelijke zielsverhui3ing en andere ongeriimde begrippen aangaande den
mat des doods, en de
met bun Fleiderisch
Mozai'c
i hcin-

Israel ,

Sadducecrs,
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ftel fel van vernietiging bij bet fterven , hadden de flaauwe
fchemering van de leer der onfterfelijkheid, welke den
nacht der vaderen onder de oude Bedeeling bij poozen
had verlicht, weder ten eenemale verdonkerd, en den
Isrtzeliet beroofd van zijn' ftok en flaf, die hem moesten
vertroosten in bet dal der fchaduwe des doods . - 0 ,
welke dikke duisternis zou er derhalve op de uitkomst
onzer Iotgevallen rusten , hoe troosteloos zouden wij
lijden, hoe wanhopig zouden onze tranen daarhenen
vloeijen , hoe magteloos zouden wij ons, met verbetene
woede, onder den druk buigen, indien bet licht des
Christendoms niet over ons ware opgegaan ! En hoe
raadfelachtig zou ons bet leven , hoe onnafpeurlijk onze
beftemming, hoe verfchrikkelijk bet fterven geweest zijn,
zoo bet Christendom ons geene onfterfelijkheid, geen
eeuwig ]even predikte I Met elke fchrede de vernietiging
to naderen , geheel onzeker aangaande zijn toekom[tig
lot dit leven to verlaten, welk een treurig leven , welk
cen akelig ierven ! Hoe zeer geraakt de menseh daarbij
Diet in verzoeking, om den dieren hun lot to benijden,
die bet tegenwoordige ongeftoord ktinnen genieten , en
onbewust zijn van bet toekomende ! - Gezegend zij
ons dan weder de lichtvolle leer van het Evangelic, welke
ons bronnen van vertroosting heeft geopend, die nimmer
worden uitgeput, en tot welke wij alien , wijzen en eenvoudigen, aanzienlijken en geringen, rijken en armen,
gelukkigen en rampfpoedigen, wij alien, die Du of voor
bet toekomende troost behoeven, den vrijen toegang hebben ! In bet geloof aan eenen wijzen en goedertierenen
\Vereldregee-rder, aan eenen E-lemelfchen Vader, die ons
alien, als zijne kinderen, bemint, verzorgt, geleidt,
langmoedig verdraagt, genadig vergeeft, nimmer van
harte bedroeft, zonder wien geen muschje op de aarde,
geen haar van ons hoofd valt , wiens wil bet Diet is,
dat de niinfte onzer verloren ga, - in dit zoo waar en
zoo zielverheffend geloof vinden wij de ontwikkeling, de
opheldering van otis geheele lot , verkwikking voor onzen ,
naar troost finachtenden geest ; en , hoe ook door vile
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hitte der rampen op den middag des levens vermoeid„
bier kunnen wij onzen dorst lesichen uit de heeds fpringende en simmer opdroogende bron van bet water des
levens? Ja, Chrisecuwigen levens . Des eeuwien
0
die naar de volmaking jaagt, die hongert en dorst
naar reine deugd, naar ongemengd geluk! gij zult eens
heerlijk verzadigd worden . J E Z U S C H R 18 T U s, die
bet leven en de onverderfelijkheid heeft aan bet licht ge .
bragt door bet Evangelic, heeft den dood zijne magi,
her graf zijne heerichappij benomen . Nu zijt gij volko •
men overtuigd, dat gij door den dood zult overgaan in
bet levee . Nu valt alle vergelijking weg tusfchcn bet
lijden dozes tegenwoordigen tijds en de heerlijkheid, die
aan u zal geopenbaard worden . Nu moeten u alle dingen wcdewerken ten goede . Nu weent de zwakke menschheid tranen op bet graf van dierbare ontflapenen, maar is
niet bedroefd als zulken, die geene hope hebben . Nugevoelt uwe flat our nog wet cene huivering bij bet denkbeeld
en de nadering uwer jongite ure ; maar gij verheft u boven de verfchrikkingen des doods, door bet zielverherkend geloof in [Iem, die aan den dood zijnen prikkel i
aan hot graf zijne zege benam . 0 , dat wij nu onze levensreis gerus,t , bemoedigd , vrolijk voortzetten , daar bet
Vaderland reeds aan den gezigteinder blaauwt ! Dat wij
overal gedenkteekenen van nuttige werkzaambeid, welbehede talenten, gerrouw aangewende krachten en gaven , vlijtig gebruikten tijd , verminderde ellende en geiticht menichengeluk op onzer weg achterlaten! Datwij
onzen ichoonen Godsdienst nimmer door eene onedele
denk- of handelwijze onteeren , maar waardig der roepinge
wandelen , met welke wij geroepen zijn tot heerlijkheid
en deugd ! Dan zullen wij bet Christendom op de regte
wijs aan anderen aanprijzen ; dan zullen wij , zoo lange
wij op deze aarde leven, dour hetzelve wijs, groot, gelukkig wezcn ; en wal veer, heden of morgen, Gods
Dngel ons wenkt , zui .en wij in heir, den Godsgezant
tegenjuiehen, die ons de heugelijkhe alter tijdingen
brengt, en ons overvoert in die gewesten , alwaar onze
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werken ons voigen, alwaar, van eeuw tot eeuw, de
edelen der menschheid, nit alle geflachten, talen, vol .
ken en nation , worden verzameld ; in dat groote Huis des
algemeenen Vaders , waarin vele woningen zijn , waar
ale tranen , die het kinderoog in de oefen fchole ontvioeiden , zullen worden afgedroogd - wat zeg ik ? in gejuich zullen veranderd zijn .
Ja,
Nog
Dan
Een

lijderl waar ge ook fehuilt,blijf aan uw' God gelooven ;
oogenblijtken flechts, en 't voorhang gaac naar boven :
ziet ge in elken traan, bier ooic door u geftort,
pare( aan de kroon, die ti gefchonken words .

NADER ONDERZOEK ,

ODJTRENT DE OVERLEVERING

WEGENS PAUSIN JOANNA, TE ONREGT VOO[t WAAR
GEEJOUDEN JN IIE LATERE DIIDDELEEUWEN .

(llervolg van bl . 655 .)

Of

11 .
POLONUs, dan GERVASIUS, de (teller
geweest zij van het verhaal, dat in de I'chriften des eerstgenoemden gelezen wordy, Jaten wij liefst onbeflist,en ge .
ven toe, dat hetzelve, gelijk men wil , van de hand zij
des Biechtvaders van Paus N I C 0 L A A S III. Die naani
intusfchen heeft to dezen bij ons weinig of geen gezag ,
alzoo het nergens blijkt, of hij de overlevering , door
hem als zoodanig geboekt , voor waar gehouden , ik laat
flaan dezelve aan eenigen toets onderworpen heeft . Td
luidigen dage vermeent men wel, dat vroegere Schrijvers
gewaagd hebben van J O A N N A ; en vooral uit DI A R I ANUS SCOTUS en SIGEBERT VAN GEMBLOURS
worden bepaalde gezegden , die op haar doelen zouden ,
to berde gebragt . P O L 0 N U S evenwel , offehoon voor
hem de toegang openflond tot de Paufelijke boekerij , be'
roept zich op geenerlei getuigenis van oudere dagteeke .
ning, ter Raving van zoo ongemeene en openbare gebeurrenisfen , als , naar zijne opgave , vierhonderd jaren be .
vorens zouden zi;n voorgevallen . Zijn flilzwijgcn van
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ouder gezag werpt dus een ongunflig vermoeden op de
echtheid der plaatien die thans uit genoemde tweetal St hrijvers worden aangevoerd . Of wil men het daarvoor gehouden hebben, dat p n L 0 N tus , met de uitdrukking,
geliylz beweerd ivordt, aan het hood van zijn berigt,iets
meer heeft willen aanduiden , dan een loopend gerudht
in z jnen leeftijd ; zoo blijft het nogtans regtmatig , to
betluiten, dat hij nergens, ook niet in den W A R I A N U s
S c o T U s, eene ftellige verzekering wegens j o A nt N A
gevonden heeft .
Men fchijnt derhalve de overlevering, haar aangaande,
gelijk dezelve in het onderhavig verhaal voor ons lip ,
wet niet onder de Iegenden , wonderberigten , en die menigerlei fprookjes der Roomfclae Kerb, of vats de Midd 1 .
eeuwen, die hare eigere ongerijmdheid medebrengen, to
moeten rangfcbikken ; dan tech hierin flaat dezelve met
dezen gel iik, dat POLO N U S, zonder eenig aloud en
geloofwaardig getuigenis , en wel , na verloop van Eeuwen , dit in omloop zijnde Vnlksverhaal in zijne Kron!k
heeft opgcnomen . Verre ook is het dsarvan af, dat de
Inhoud van bet reeds medegedeelde fluk die blijken van
waarheid drage , welke eenigzins , zoo vt j meenen , den,
toets van het gezond verf and zouden kunnen doarfha:n,
of bij onzijdigen voor overtnigend to houden zijn .
Reeds iii den aanTang der oorlronde verreadt p o 1,oq
fv u s eenigen twijfel , of J Q ANN E s A N a L U s, dan
well , „gelijk elders gezegd wordt , n E N 9 n I C T U s 111,
Verfehil van meeningen was
t, L E e IV i•ij opgevolgd ."
thus hierover nog in zijnen tijd, of vond bij in oudere
J'wkken ; doch waarotn hij van dezen verfchille, of van
dat geroelen afga , words niet vermeld .
Weinig verder lezen wij, dat de Paufsn, onder gezegw
den naam to Rome net verblijvende, met algemeene ft m .
then, of eenparig4k, tot Paus gekozen wierd . Maas
zonderling genoeg is het wederom , dat., voigens A N A 84
T A S I U s , den Boekbewaarder , die een tijdgenoot go.
weest is van u E N E D I C T U S III, deze „ onmiddellVk
~, na den dood van L E 0 IV , met algemeene
mmen t
NJ NGELW . 1826. NO. IS .
A a a
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„ tot Paus is benoemd geworden ." Beider narigten toch
laten zich bezwaarlijk vereenigen , ook zoo men bet woord
onmiddellijk Diet drukt in de aangehaalde plaats uit A N A ST A S I U S . Want dat cene zoo vereerende keuze , en
roeping tot die hooge kerkelijke waardigheid, op een tweetal mannen, el1ander opgevolgd , en waarvan de eerfle
ten vreemde!ing, to Rome gevallen is, zal naauwelijks
femand voor waar houden . Was derhalve een dier Schrijveren op den dwaalweg, dan mogen wij vastflellen, dat
bet getuigenis van - P 0 L O N u s, opgewogen tegen bet oudere van eenen tijdgenoot, to llgt zal bevonden worden .
Maar zoo fchuilt bier in zijn verhaal cen misilag , die
bet kenmerk draagt van ecn los gerucht , of min getrou .
we overlevering, waarbij men waar en onwaar dooreen
vermengde, en van j o A N N E S A N G L u s aanteekende ,
wat b'rj de verkiezing van B S N E D I C T U S III to huis
behoort . Nog mogen wij Diet of van op to merken , dat
in geheel dit verflag, wegens de benoeming der Paufin,
geen enkel woord gewaagd wordt , noch van de KeizerIijke goedkeuring, noch waarom dezelve of Diet verlangd ,
of achtergebleven zij, Intusfchen weten wij uit de plaats
bij A N A s T A s I u s, reeds door ons aangeduid, dat toen .
Inaals de Paufelijke aanflelllng ter bekrachtiging opgezonden werd naar den wereldlijken Oppervorst . flet is wet
zoo, zulk een bewijs van onderdanm b netd werd aanfloo .
telijker voor de flierarchen , naar gelange hunne magt en
heerschzucht zich uitbreidde en hooger fleeg ; ook geraakte hetzelve hierdoor tegcn bet laatst der IXde Eeuwe
allengs in onbruik , ja hield men zich daarvan op bet
einde geheel ontflagen . Alhoewel wij nu onbellist laten ,
wanneer de naam van JOANNE 5 A N G L U S ter bane
gebragt is, vermeegen wij nogtans uit dit geheel verzwijgen der hulde aan den Keizer bij P o L o N U s to mogen
opmaken , dat in bet VolksverhaaI, zoo als het daar ligt,
(poor gevonden wordt van eenen zeer laten oorfprong
der overlevering, wanneer men bet voormalig eerbetoon
aan den \Vereldvorst to Rome reeds to eenemaal vergeten
was . Betere oplosfing ten minfle wegens dit verzuiln

W$CENS PAUSIN JOANNA .

7tt

touden wij buiten ftaat ziin to geven ; fchoon bij dezelvb
de geloofwaardigheid dezer gefchiedenis moet lijden . Trout
Wens, naar gelange wij onzen toets voortzetten, nadenken over hetgene wij in de oorkonde lezen wegens bet
lot en levenseinde der Paufin , en fprekende kenmerken
van waarheid hier zoeken, ontmoeten wlj veel duisters,
veel verwards, hetgene ons nu dezen, dan genera trek
voor den geest roept uit v I tt o I L I u s' fehoone befehrijving der Faam (s) , van welke desgelijks A N T 0 Iv I D s a
gezongen heeft (t) t
la zoo veel fireayerucht,
• Zij woOnt op onze brug ,

•

Dact

aetden nader grenst aan waarheid dan san logen,

• Op't (poor der Faam , die zely' bedriegt of wordt bedrogen."

De nemen toch van beide de hoofdperfonen des verhaals zljti
verzwegen ; en even weinig is de ouderdom aangeduid
der Paufn, nosh bij hare verheiiing op den Apostolifchen zetel , noch bij lift einde van haar leven . Daar
mote nu eene fch nbatrebnbeftaanbalarheid overblljven, die
ons buiten that ftelt, den fluijer vAn geheimzinnigheid
up to ligten of weg to nemen , die deze gefchiedenis dekt .
Het misleidend gerucht, voorwaar to ligtvaardig door
r o L o N U s geboekt , de Faam , die wij ons onwillekeurig hierbij voorl'eften, bekreunde zich hieraan niet. In
bet hart der Middeleeuwen is bet haar gelukt, eenen uit
heemfchen, eenen vermomden Geestelljke, zonder rang
of titel, van geboorte noch aanzien , op grond aheez
van One vermaardheid en kernis, en grooten duck van
deszelfs zedelijkheid, ten Paufelijken zetel op to voeren, gelijk men opdischt ttlet eenparigheid vdA flemmen 4
ja zulks bovendien in weerwil van bet verval der wetenfchappen en van eene toen heerfchende losbandigheid . Z13
verheelt tevens de jaren dier vtouwe ; en, daar men
rich wel eene Pauffn kan voorftellen in de kradht tied
levens, vindt dat ontzettend ulteinde, welk zij haar verder toedicht, bij eene fpotzibite wereld gereeden ingan .
(') den. Lib . IV. vs . 173- (t; IJ/iroom ; B . I.
A a a a
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Ook wij erkennen bet , daar is geene onmogelijkheid in bet
Gene of andere dier zonderlinge lotgevallen van j o A NN It S A N G L u s , indien men dezelve ffukswijze nagaat ;
dan naauwelijks voegt men alle to zamen , of bet verhaal ,
dat zulk eerie opeenflapeling van onwaarfch~nl~kheden
bevat, verdient, zoo wij althang oordeelen zouden, ter
zijde gelegd to worden .
Intusfchen nog fferker klemt dit belluit, indien men
zich tot dieper onderzoek , en eene nadere ontleding der
overlevering , wil inlaten . In bet ontluiken van hare
jeugd was JOANNA, gelijk men haar nu gewoon is to
noemen , bet ouderlljke huis in mansgewaad ontylugt
met haren minnaar, leeft zij gemeen2aam met degen , onopfprakelijk, misfchien voorbeeldeloos, eerst to Athene,
daarna to Rome I Maar naauwelljks ziet de onbekende ,
maar geleerde en vrome Geestelijke zich , als door eene
tAoverroede, den Opperpriesterlijken mijter op bet hoofd
gezet , of zlj duizelt van weelde , bezwijl:t weldra v oor
de verleiding van haren vriend, en vergeet, na verloop
van ruim een tweetal jaren, derwijze al hare kennis, beaefening en ervarenheid , dat zij, met mindere bedachtzaamheid, dan doorgaans der fekfe eigen is , ja met de
hoogffe onbefchaamdheid of ligtvaardigheid , zich blootgeve aan de uiter[te fchande, en inflorte in bet gapend
graf.
Wij onthouden ons van aanmerkingen, om, niet al to
wijdloopig to worden , of de kieschheid to kwetfen . Ge.
noeg, velen der Lezers van zoo veel ongemeens en wonderbaars herinneren zich, met ons , ten welbekend zeggen van H O R A. T I U S ; en ons vloeit hiexbij onwillekeu .
f g ter penne uit : zulks moge een kloosterling gelooven,
een kloosterling nit de Middeleeuwen verdicht,hebben ;
bij de wereld- en menschkundigen verdient bet kwalijk eenen
glimlach . Doch laat ons vervolgen . Vreemd doet bet
zich wederom voor, dat , na zulk eene ontzettende
gebeurrenis tc Rome, en luj then plegtigen en treurig
etndigenden optogt, de overlevering niet gewage van verbolgenheid der Geestelijken, losbarlfende valkswoeue,
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verwarringen , opfch uddingen , of wel van uitgefchrevenn
vaste en boetdagen, tot zuivering van den Apostolifchen floel van zulk eene fimet . Trouwens wij vinden
bier eon tweetal gevolgen aangeteekend , die te .ureer op .
merking verdienen, dewijl men zwijgt van hetgene zich,
onzes inziens, bij eene ongekunftelde opgave der waar*
heid liet verwachten . Dan, ter zake . Bij haren jongften
optogt in plegtige ftaatfie begaf zich, gelijk men meldt,
de Paufin van St. Pieter naar het Lateraari ; ,, en da
„ l1 . Vader (vervolgt hot verhaal) mijdt altoos dienweg ;
„ terwijl vsn fommigen vastelijk geloofd wordt,dat zulks
„ bijkome wegens ergernis aan dat voorval ." De daadzaak betwisten wij niet ; maar de reden, waarom, vier.
honderd jaren na de gebeurtenis zelve, die keuze van
eenen anderen kerkweg des Paufen door fommige drij .
vers aan ergernis word toegefcheven, is blijkbaar meer
gewaagd , dan zeker . Die overtuiging, behalve dat zij
toen niet eens algemeen was, of door P o L o N U s
ronduit bekrachtigd werd, kan evenzeer ontftaan zija
nadat het gerucht wegens de Paufn zich verfpreid had,
als wel na de gebeurtenis , die men los been onderRalt
en aanneemt, dat Eeuwen bevorens voorviel . Andere en
menigerlei weinig opgemerkte aanleidingen laten zich althans
denken, die , evenzeer als hetgene fommigen geloofden,
den Paus konden doen befluiten , van den gewonen weg
of to wijken, wanner hij dozen minder voor zich gsr
fchikt vond bij den aanwas van pralerij en hooffchex
luister . Wij toeven hierbij niet ; want toch op eenen,
zoo kenn&ijk losfen, grond bouwt niemand veilig .
Trouwens, hoezeer de bijzonderheid wegens den weg
van j o ANN A , waarop zij ftierf , in de oorkonde is tut.
eengezet, meer dan eenig ander deel des verhaals breed
voerig opgeteekend, men treft hier weder eene onnaauw,
keurigheid aan, die, volgens de waarneming van s L 0 Nn E L, niet flrookt met der Pausfen verbliif nabij het Lateraan in de IXde Eeuw . Afgezanten vail vreemda
Mogendheden onthielden 2ich toeamaals op hot Vaii •
kaan_, nabij de Pieterskeri, waar zicp in volgende Eon.
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wen de Hierarchen to Rome zetelden . Van toen of ,
niet bevorens , ging de optogt des H . Vaders van St .
Pieter naar bet Lateraan : en ziet bier dan eene tweede
proeve, die to getuigen fchijnt, dat de overlevering
geenen toots kan doorftaan , maar een zamenftel is van
lateren dag, nadat de Pausfen bet Vatikaan alreeds betrokken had den .
In bet voorbijgaan moeten wij to dezer gelegenheid,
en op gezag van P o L o N U s , dat meer is, die vreemde
ligtgeloovigheid van $chrijvers nit volgende Eeuwen nog
doen in bet oog vallen , die verzekeren , dat ter plaatfe,
waar j 0 A N N A ftierf, of begraven lag, een Gedenkteeken was opgerigt , om to getuigen van then gruwel .
Want , daarlatende , wat al , of niet , vervolgens mogo
gefticht zijn , is bet voor ons oogmerk genoeg , to we.
ten , dat in de XIIIde Eeuw Been naald, of lleen , of
4eeld, aldaar aanwezig was , waaraan P 0 L 0 N U S bet
graf van j 0 A N N A erkennen mogt , dat hem flechts big
een mondelijk narigt werd aangeduid, maar voor bet
overige zich op geenerlei wijze onderfcheidde . Eindelijk , dat de naam van j 0 A N N E S A N G L U S niet voor,
kome op de rol der Pausfen , Mat zich wel eenigermate
zoo verklaren , geljk men in de oorkotide bij P o L 0 N U s
leest, en mils men hare waarheid eerst aanneme . Wij,
nogtans, die deze gefchiedenis wederfpreken , on geheel verwerpen, dat er tusfchen LEO IV on B E N ED IC T U S III een wettig ingekozen Paus, ruim twee
jaren, bet Kerkbeftuur in handen had ; wij hebben voor
bet gemis van dien naam op de echte flukken van bet
Vatikaan eene betere reden . Want hoe kan men ooit
genoemd, of op de rolle gebragt hebben, die als Paus
nimmer eenig beftaan had? Ja, dit ons gevoelen ont .
vangt to meerder kletn en aandrang daardoor, dat, eent$mmig met de openbare papieren ,, waarop ons P 0 L 0N u s voornamelijk bet oog i'chijnt gehad to hebben , evenzeer in alle de ichriften en opftellen van geletterde Mannen , uit die vroegere Eeuwen ons overgebleven , een gelijk
ftilzwiigen heerscht wegens do Pauftn en hare anders zoQ
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ongemeene en geruchtmakende lotgevallen . Naauwelijks
een en ander, MA'RIANUS SCOTUS en SIGEBERT
V A N G E M B L 0 U R S, zou verdienen door ons met uit •
zondering genoetud to worden ,, indien zij of van ouderen
leeftijd geweest waren, of wel de plaatfen, waarop men
zich to dezen beroept , eene minder betwiste echtheid
hadden . Trouwens, war de overlevering betreft, gelijk dezelve her eerst, in de XIIIde Eeuw, door P o t, oN u s, of door G E R V A S i u s, is to book gebragt, wij
houden her voor voldoende bewezen , dat zij eene opeen •
fapeling behelze van grootere en kleenere onwaarfchijn
lijkheden,, ook hier en daar bewijs drage van eene r!ie`aN
were herkomst, en door ons hierom to regt, als beladen
met vreemden tooi , ja over her geheel verdicht zijnde ,
voor niet geloofwaardig gekeurd wordt, ondanks deft alr
gemeenen bijval der Kerke in latere tiidvakken,
(Hot vervolg en /lot hierna.)

TWEE WAARNEMINGEN ,

WEGENS E!$NE , TE LONDEN

NET GELUKKIG GEVOLG I TE

WERK

OESTELD$

OW RTAPPING DRS BLOEDS,

.V eze kunstbewerking , uitgevonden op her einde der
zeventiende eeuw, fcheen in her begin eene wezenlijkc
verandering in de Geneeskunst to voorfpellen ; maar weldra verflaauwde de geestdrift , welke men voor dezelve
betoond had, en dreigde zij in den nacht der vergetelheid
to zullen wegzinken , toen , v66r eenige jaren , Doctor
B L U N D E L L dezelve dedd herleven . Eenige Geneeshee .
ren to Londen meenden insgelijks, haar met nut weder in
werking to kunnen brengen ; order hen behoort Doctor
W A L L E R , die een auk heeft in her licht gegeven,
waarin hij aan her publiek den guntligen uitflag mede .
deelt, welken die k-unstbewerking gehad heft op twee
onlangs verloste kraamvrouwen . De genoemde Geneesbeer geeft eerst eel verflag omtrent de gefchiedenis dezer
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kunstbewerking ; uit welk gedeelte van zijn uitgegeven
fiuk wij ons zulien vergenoegen met hot uittrekfel eener
aanhaling van L I B A V i U S, wiens werk in 1615, en
dus vroeger dan de proefhemingen van Low E R en D Ei t)s , is uitgegeven : „ Stel a voor een gezond en fterk
jong mensch , die een bloedrijk en volfappig gefiel heeft,
en een ander , met een mager , zwak en uitgeput ligehaam, wien naauwelijks een ademtogt rest ; dan zal do
heelmeester twee zilveren buisjes, die op elkander pasfen , aan derzelver cinde tegen de bloedvaten leggen , derwijze, dat her flagaderlijk bloed van den fterken jongeling
gefpoten worde in de ader van den lijder ; door welke
vermenging van blood hij bij hem de natuurlijke warmte
en . hot levensbeginfel weder zal opwekken , en den kwijnenden toeftand, in welken hij vervallen was , verdrijven."
Men fielt zich thans , door doze kunstbewerking,7neer
bepaald ten doel, om fierke bloedvloeijingen to herfiellen ,
die op bet punt zijn om doodclijk to wordcn . In dusdanig geval komt het er inzonderheid op aan, om hot juiste oogenblik to leeren kennen , wanneer herzclve noodzakxlijk moot worden aangewend . \Vat de voorbeeldell
betreft , door den Geneesheer W A L L E R vermeld , men
l.an zich naauwelijks de mogelijkheid van minder to dezen aanzien aan bedenking onderhevige omftandigheden
voorfiellen ; de beide lijderesfen bevonden zich _in zulk
eenen flaat van zwakte , die ecn onfeilbare voorbode was
van den dood ; en, toen do fterkst prikkelende middelen
zonder eenig gevolg gebleven waren, verbeterde haar toe.
R and dadelijk door but aanwenden van bet middel van
overtapping, en liet hare herfielling niets to wenfchen
over . Ziehier eenige bijzonderheden .
Eene zwakke en flijmachtige vrouw had, na hare
verlosfing, eene flerke haemorrhagia. Eon half our na
de geboorte van hot kind verlpreidde zich eene looden
doodskleur over hare wangen en lippen ; hare ademhaling
was Iangzaam, de poll onderdrukt en fomtijds niet voelI-.aar, en haar geliecle voorkomen als dat van een lijk .
Doctor WA L L E R, alstocn overtuigd van hot vrucl1t4-
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looze der pogingen , die hij had aangewend , om de levensgeesten op to wekken , bouwde flu zijne hoop alleen op
de overtapping ; echter ftelde hij dit nog gedurende drie
uren uit ; dock, na dit uitflel ziende, dat de- toeltaml
der lijderesfe verergerde , befloot hij tot de kunstbewerking over to gaan , en verzocht daartoe de onderfteuning
van den Geneesheer B L U N D E L L . De echtgenobt der
lijderesfe zich volvaardig aangeboden hebbende , tapte men
terftond twee oncen van zijn bloed over. Die eerfte in .
fpuiting bragt cene ongcregeldheid in den pols en veel
drift in denzelven to weeg . Na eene tweede, begon de
lijderesfe to braken, werd onverduldig, en gevoeldd wsldra hare krachten herleven . Van t2o polsflagen verminderde de pols binnen weinige uren tot Ioo ; en zj he#ftelde volkomen, zonder bet geringlte toeval .
Wat de andere lijderesfe betreft, zij had eene .I a mari
rhagia, ten gevolge van de aanhechting der placenta,
en beyond zieh in een', zoo mogelijk, nog wanhopiger
toeftand ; de pols was onmerkbaar , haar gezigt bene .
veld, hare ademhaling moeijelijk en afgebroken door zuch .
ten ; prikkelende middelen van allerlei aard waxen vin
geen nut geweest. De lijderesfe weigerde, in bet begin,
zich aan de kunstbewerking to onderwerpen ; en, toen
de Geneesheeren D O U B L E DAY en B L U N D E L L er
een' aanvaug mede maakten , meende de man , dat zijne
echtgenoote had opgehouden to leven . Men fpoot zeven
malen achter elkander , telkens omtrsttt twee oncen ; de
twee eerfte infpuitingen deden den gpIs merkbaar klimmen ; bij de derde had er merkelijke beterfchap plaats ; bij
de vierde zeide de lijderesfe , dat zij haar bloed voelde omloopen . Toen de kunstbewerking, na verloop van een
uur, volbragt was, rigtte zij zich op, en beyond zich
zeer wel ; eene vermaning van koorts, flapeloosheid en
eenige pijn in den orlderbuik verdwenen fpoedig, en er
bleef niets over dan eene ligte ontfteking in den loop
der ader ; een toeval, hetwelk van geen' bedenkelijken
card was, en binnen weinige dagen verdween .
Men, kan bet wezenlijk en dadelijk good gevolg niet
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twijfel trekken, hetwelk die twee vrouwen door de
overlapping ondervonden . Terwijl , van den eenen kant ,

de bezwaren tegen deze kunstbewerking van weinig of
geen belang zijn, en, van de andere zijde, derzelver
aanwending, in fommige gevallen,

het ddnige behoed

naJdel is tegen een' wisfen dood , is derzelver nut , en.
zelfs noodzakelijkheid , in de gevallen , welke wij than3
vertneld hebben , boven alle bedenking vexheven .

STATISTISCHE AANTEEI(ENINGEN OVER ZWEDEN .

(Hertha, 1825 . 11 . 3 . Gazette Ceogr . p . 102 . Bulletin des
fc. Geograph. 1826 . 3 . p . 316.)

V

olgens een flatistisch overzigt , dat aan den Koning van
is aangeboden , levert de toeneming der bevolking
het volgend refultaat op
Zweden

1,736,492 zielen

In 1 ,4 8

17,7 3
1798

1,958,797-

2,553, 2 98 .
2 o 68 7457-

1822

Men ziet , dat er altljd een tijd :verloop van a5 jaren tilsfchen elk tijdperk is . Het gevolg dezer waarnemipgen is,
dat, na de komst des tegenwoordigen Konings, de bevolking
met meer dan 350,000 zielen vermeerderd is . Het volgende
overzigt bewijst , dat de Vaccine krachtig tot die aangroe =
jing heeft medegewerkt .
Gefl:orven aan de Kinderziekte.
In 1779
1784
i8oo
I8c1

C)

15,000.
12,000.
12,800 .

6 .ooo.

1822

it .

1813

37-

Finland er niet onder begrepen .
J . V. D . 1 .
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MET MAGNBTISEREND VERMOGEN DER MEEST BREEHBARE

DYER

STRALEN VAN HET ZONNELICHT ; ONDERZOERINGEN VAN
MISTRESS MARY SOMMERVILLE .

(P o c

G z N D

oR

F F,

Ann . d. Phyfik , 1826 . 4 . S. 493 - 497.)

MORICBIn1 en CONFIGLIACHI
dock
nog
niet
herhaalde of bevestigde proeven
genomene ,
bewogen Mistrefs S 0 M M E R V I L L E, in den warmen zomer
van 1825, deze zaak nader to onderz-oeken . Zif nam watr,
dat eene een duim lange naalnaald , die half met papier bedekt was , en voor bet overige san de werking der violetter
licbtfralen was blootgefteid, binnen twee uren magnetifbhe
kracht bekwam, en wel zoo, dat bet aan bet lichj blootge .
flelde einde tot Noordpool werd . De blaauwe en groene flralen bragten hetzelfde uitwerkfel in minderen graad to weeg ;
de indigo - flralen werkten btkana even clerk als de violetce .
De gele , oranje en roode lichtilralen hadden geene weriting,
en evenmin wend door de warmteftralen Magnetismus voortgebragt, hetwelk toont, dat de hrcte geen aandeel son de
voortbrenging dezer verfchijnfels gebad heeft . Stukken wan
horlogieveren, die to voren geene magnetifche kracht beza •
ten, bekwamen die op dezelfde wijze . Zonnelicht door een
blaauw gekleurd glas, inwikkeling in blaauwe of groene zljde
bad hetzelfde gevaig.
Deze proeven verdienen opmerking . Met de ontdekkingen
van o E R S T E D T en anderen zien wij een geheel nietrw licht
over de imponderabilia opgaan .

i n ItaliE vroeger door

J. V. D. A .

LETS OVER DE FEES1'VIERING TER NAOEDACF*TENIS VAN
DEN VERDIBNSTEL ;JICEN WILLEM SUNDOAYF.

11 asst alles , wat zich to dezer ftede ter aankweeking en
verbeffing van fmaak en kunst vereenigt , heeft zich eon be..
langrijke Vriendenkring gevestigd, wetke, gedurende den zomer,
tot dac oogmerk verzamelt,-HARM oN1CA . Het nederige, mote
belangrijke Ilarmtnica bevat in zich Nederlanders van uitflekende verdienlien ; vrienden en voorflanders der fchoone kun .
ilea ; mannen, die eenen gezelligen omgang, met dat oog-
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merk aangevangen, als hot verkieslijkfle en baste ger.ct dal
levees, bij voorkeux wenfchen cc fmaken .
Onder hen nu, op wie II„irmonica r.. et refit roem droeg,
behoorde de edele , de voort-efhelijke W I L L E M SUN
.
D O R F F (") . Onverwachc , en on hct midden zijner lode .
1iijke loopbaan, ontrukte de dood hem ann zijn huisgezin,
aan bet groot aantal zijner vriendeu, en aan zijn, door
hem zoo geliefd Harmonica . Diep gevoelden alle de le .
den van dezen kring , wat Zij in S U N D O R F F verloren .
Op het levendigst en roerend flond bet voor hunnen geest,
wat zij door S U N D O R F F ' S verdienflen en beminuelijke
zielshoedanigheden genoten badden, en wat dus met hem
ten grave daalde . Bu zouden zij dit „gevoel pier kenbaar
cjoeu zijn ? Zouden zij ;been luchc geven aan gewaarwordingen, die, nit bet hart geweld, alien vereerden? Zouden zij bij bet gral`van S U N D O R F F zijne talenten niec
berdenken, aan zijne verdienflen, door eene gepasce hulde,
Been regt laten wedervaren ? Met1 moge met eenig regt den
Noordnederlandcr befchuldigen, dat hij, to koel voor de
gloeijerde uitwerkfelen der kunst, maar al to veel het
buldigen en toejuichen van wezenlijke verdienflen uit bet oog
verliest, - op Harmonica kleefde nimmer deze fmer, ell
tbans vooral mogt deze belangrijke befchuidigmg niet op haar
kunnen gehecht worden . Na de eerfle opwelling der fmart
volgde dan ook dadelijk bet befluit , om S U N D 0 R F F dank .
baar to gedenken , en zijne verdienflen , door cane flille , ma g
bartelijke plegtigheid, to huldigen .
Tot dat einde vereenigden zich, op Zondag, den 1October 182 s , de leden van Harmonica , vergezeld door eene Pain .
zieulijke Vrouwenfchaar , cer viering dezer eenvoudige, maar
roerende plegtigheid . De tegenwourdigheid van vier der kin .
deren en den ednigen broeder van den overledenen gaf aan
deze treurige feestviering tog meerdere belnngflelling, cn de .
uicvoering was s U N n o R F F, was Harmonica waargig.
Het feesc werd geopend met het eerfle gedeelce der Treurzangen, aan S U N D O R F F gewijd, weike Treurzangen in hun
geheel vervaardigd waren door de Heeren j . V A N O 0 S T E RWIjK BRUYN en w. U . ZIMMERMAN, terwijl de Muzijk, op aanvrage van bet betluur , door den Heer ,1 . w .
(•) Zijne verdienflen en uitmuntende hoedanigheden wer-

den reeds eenigzins regt gedaan in No. 23 van den

bode van dit jaar.

Letter-

TER NAG;tDACiiTENJS

VAN WILLEM SGNDORFF .

7At

s was gecomponeerd . Treffend was reeds de uitwerking dezer eertle zangen, welke door de beoefenaars der
Tootiltunsc, leden van Harmonica ziinde, zoo wel als door
de echtgenooten en dochters van verfchillende leden, werden
taitgevoerd . Aller harten toch ilemden in met de woorden
ttau den Dichter :
WI L

IM

Vloeit dan , tranen t rijst dan , klagten !
Geeft den vollen boezem lucht .
Troost moog' kleener leed verzachtent
Hier, bier voegen traan en zucht.
flier moec elk de rouwklagt hooren ,
Vaak herhaald , maar noolt genoeg :
Veel Loch ging met hem verloren ,
Dien de liefde grafwaarts droeg.
Hij bezweek , de brave vader
Hij , de teedere ecbtgenoot!
Hij , des kunscnaars vriend en rader I
Hij , als mensch en burger groot!
Zeldzaam, echter, was bet verfchijnfel, dat bet diep gevoel
der droefheid zoodanig levendig was onder de hartelijke
vrienden van den edelen afgeftorvenen, dat zij, die de
eet1e toonen moisten, aanheffen , zulks niec dan met de groorRe infpanning en afgebroken konden verrigten . Zoodanig lets
was reeds eene itille en heerlijke loffpraak ; eere zij de barten, welke zoo diep getroffen waxen !
De verdienfellj}te eu zoo wel in bet theoretifdhe als praktifehe gedeelte der Toonkunst ervaren Hoogleeraar, de Heer
en Mr. C . A . DEN T E X , Honorair Lid van Harmonica, trad
nu op, en fchetfte , met die eenvoudigheid , maar ook tevens
met die wanrdigheid, welke bet hart treffen, en zulke oogenblikl en hoogsthelangrijk doen zijn , war de edele s u N D o it F g
voor zijn huisgezin, zijne vrienden en ahe zijne veelvuldige
betrekkingen wzs ; wat hij als kenner en beoefenaar der Toon .
kunst, als edele en gevoelvolle Zanger, ja als waardig Komponist, voor Harmonica, voor zijn Vaderland, ja voor de
kunst in bet algemeen geweest is ; hoe ieder vriend der
Toonkunst, ja elk vreemdeling, aan deze kunst gewijd, bem
zocht, zijne woning binnentrad, en bij hem raad, leiding
en dargene vond, wac hij wenschte . Dit alles fchetfe de
Spreker met ware en treii"ende verwen, en vervulde daar .
door bet hart van alle de aanwezigen met eene weemoedige
erkentenis,
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Die weemoed rees, toen de tusfchenzang , bij al het weg~
flepende, dac dezelve bevatte, eene zangwijze hooren deed,
welke in Harmonica meermalen weergalmde . Het was, na .
melijk, den verdienilelijken w I L M s gelukt, eene der tref .
fendite zangwijzen , door s u N D 0 R F F zelven gecompo .
neerd, in zijne muzikale compofitie op to nemen . De uit.
werking van zoodanig eene vindiug kan men zich naauwelijks
voorfiellen .
Na de nitboezeming dezer zangen trad de I-Ieer Is . It L1J rr,
B z. op , en ileepte aller gevoel, in den broom zijner dich .
terlijke gewaarwordingen , onwederfaanbaar met zich voort .
A1 wat S UNDO R F F geweest was , in den geheelen om-vang van zijn betaan en edele hoedanigheden, wac Harmonica
van hem ontvangen en door hem gefmaakc had, ftond thans,
ais in gloeijend vuurfchrift, voor aller oogen ; eene innige
erkentenis aan den waardigen afgeftorvenen rees in slier
hart : hot diep gevoel der fmart ging over in eenen zachten
weemoed ; terv-iP bet fchilderen van 's ihenfchen hooglie be .
hemming, onfle ; felijklzcid, de ziel van alle de eanwezigen
tot eene flille berusting in den weg der Voorzienigheid, tot
een vast geloof aan een hooger en beter bellaan verhief .
Tot dat edel geloof werd alter gevoel eindelijk geheel
gefiemd door den roerenden flotzang , terwijl gewis alien den
Dichter in hun hart nazongen

.
.
Dood! gij hebt uw' fchrik verloren,
Als de hoop in 't hart herleeft
Als bet licht van hooger tranfen,
Met ondoofbre hemelglanfen,
Troostrijk om ons henen zweeft .
Het welbezette Orkest, onder befluur van den verdietl •
ilelijken B . V A N BREE, deed insgelijks at bet mogelijke tot
hec welgelukken dezer edele plegtigheid, en was, zoo ai
altoos, Harmonica waardig .
Ook door Behuurderen was alles , wat zij konden, ter ver •
being dezer feestviering aangewend . De met zwart behan .
gene zaal ; de orde, waarmede alles word volbragc ; de flilte,
welke . onafgebroken heerschte ; hot aanfchouwen van het in
pleister gevat afbeeldfel des edelen S U N D O R F F, - alien
verhief doze bulde tot eerie waardige, ja trefende plegtigheid .
Zoo vereerde Harmonica de nogedachtenis v,n den vcor •
treflelij keu 8 U iu D 0 R F F ! Zoo zcide zij hot luid aan hot
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geheele Vaderland, welk een' fchat zij had bezeten , en wat
zij verloren had ! Nimmer zal dan ook bet aandenkan aaa
dezen belangvollen dog uit bet hart der aanwezigen gewischt
worden ; en bij hen vooral , die s U N D o R F F kenden en in •
nig hoogachtten, zal zijne nagedachcenis duurzaam in zege .
ning blijven .
Zoo nuttig wordt bet leven, zoo belangrijk de nagedach •
tenis, ook zelfs van den enkelen mensch, die zich boven
den engen kring van bet gewone leven tot bet heeelijk ge .
bied van waarheid of fchoonbeid weet to verheffen l -burger van eene boogere wereld, zijn zijne verdienf4en niet
binnen den bepaelden kring van bet aardfthe levers beperkt .
Hij leeft nog, hij werkt nog ; nog fticht en verheft zija
voorbee!d, wanneer eijn ftof reeds long tot ftof zal zijn wedergekeerd . Hij was bet fieraad van zijnen tijd, de roent
van zijn Vaderland . Onuitwischbaar is zijne nagedachtenis ;
want bet hoogere en hemelfche ontltijgt bet vermogen van
den tijd ; bet is en blijft eeuwig , zoo ass de menfehelijke
geest eeuwig is en eeuwig blijft .
efmflerdam , 2 Nova 1826.
K.
$RIEF VAN DEN (NU WIJLEN) V$RMAARDEN FRANSCIUEN TRKURSPELER F . J . T A L M A AAN DEN BEER A . S . T A L M A, VAN
ENGWIRUM, IN VRIESLANU .
(Medegedeeld non een Frans h Dagblad, door den
Weleerw . Heer M A R R o N, to Parijs,)
even fteden der 3udheid betwistten eertilds elkander den
roem van 1I o Ia a it U s bet levenslieht to hebben gefchoirken .
De afkomst en de plants der geboorte van T A L In A kunnen
to eenigen djde bet voorwerp warden eener fooregelijke me •
dedinging , alreeds of to nemen uit de verfehillende verzeke .
ringen 4eswege bij de Ieven sbefehrijvets van den vermaarden
man . De navolgende brief, dien de Weleerw . Heer M A a1tos1, Leersar der Protestantfehe Gemeente to Parijs, out
wel heeft willen mededeelen, kan bet zijne toebresgen, am
den beftaanden twijfel op to losfen .
Een jonge Fries, met name 'r A L M A, CAR I e 1 U S $IE R A N D I S T A L M A, van Engwirum, in Yriesland) weld,
in 022 , tot Candidaat in de Regten bevorderd aan de Akademie van Gronivgen ; to walker elegenheid hij hulde deed
Z
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van zijne Thefes aan onzen grooten Treurfpeler,on wet door
tnsfchenkomst van den Weleerw . M A R R O N , die desgelijks
belast werd met de mededeeling van bet antwoord van T A LM A ann lien ieugdigeu Geleerde , waarvan de (bier even geuouw vertaalde) letterlijke kopij luidc als volgt :
Mijnheer I
Ik beb de eer gehad, nu eerst acht dagen geleden, eenen
brief van n to ontvangen, gefchreven in Februarij laatstleden,
ten geteide van twee exemplaren van uwe Thefes, De Wel .i
eerw. Heer M A R R o N-heefc mij thane een derde van u •w enc .
wege doen toekomen . Ik ben zeer erkentelijk voor uwe
verpligtende oplettendheid, en becuig u daarvoor mijnen op .
regcen dank .
Ik ben onbewust, Mijnheer, en bet zou mij bezwaarlijk
vallen op to fporen, of wij beiden nit denzelfden ftam ziju
voortgefproten . Reeds v6dr meer dan vijftien jaren, in Hol .
land zijnde, vertam ik , dat er in dat gewest familien beftonden, die met mij denzelfden naam droegen De mijne
bewoont inzonderheid eene plants , zes wren gaans van Cainbrai, in Fransch Vlaanderen . Maar dege is niet de eerfle
maal , dat mijn naam aanleiding geeft tot onderzoek , van
den kant van vreetndelingen , wegens mijne afkomst . V66V
ongt veerr veertig of vijftig jaren vroeg een zoon des Ke'iters van Marokko , zich to Parljs bevindende , en hoorende
den naam mijns oorns uitfpreken , aan denzelven, of bij niet
van Brabifche afkomst was. Na ajen tijd deed een koopman
uit eene der 4frikaanlche zeefteden, then ik in mijne jeugd
to Parijs ontmoette, mij dezelfde vraag ; en ik wist aan den
koopman aiets meer to antwoorden, dan mijn Qom aan den
zoon van Zijne Marokkaanfche Majesteit. De .Heer L A Ns rL k s, een Geleerde, ongemeen bedreven in de Oostgrfchet
talen, en de vriend mUner kindscbbeid, zeide mij destijds,
dae inderdaad tslma in bet rlrabisch beceekeat onverfaagd, en
dat bet eene dier benamingen was , welke die volken bezi .
gen , om de verfchillende takken van eene zelfde fantilie to
pnderfcheiden . Gij gevoelt, Mijnheer, oat dusdanige verkiaring mij niet weinig fier moest makken, en dat ik ftebds
mijn best gedaan heb, om niet to ontaarden . Ongelukkig,
den dienst der kun,
pt j beftendig toegewijd hebbende aan
lien, heb ik nimmer gelegenheid gehad, otu to bewijZen I dal
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die naam mij Met to onregt was aangewaaid . In 't kort, ik
onderftelde , ingevolge van alle deze ophelderingen , dat eene
lllootfche familie, in Spanjc echtergebievt :cl, bet Christendom
kon hebben ornhelsd , uit dat Koningrijk naar de Nederlanden, toen in bet bezit der Spanjaarden, kon zijn verhuisd,
eh van daar, door deze of gene omftandigheid, ziCh heb .
ben komen vestigen in Fransch 1'laanderen .
Dar, , van den anderen kant , heeft men mij in Holland on .
derrigr, dat trijn naam eenen Hollandfchen [Vriefchen] nit .
gang had , en dac dezelve zeer gemeen was in dat gewest,
Deze nieuwe inlichting wierp bet ganfche gebouw mijnet
verbeelding omverre , en voerde mij eensflags uit de zand .
woestijnen van Ifrika naar de grazige weiden van Holland .
Gij, Mijnheer, die hec Hollandsch verftaat, kunt beter dan.
ik beflisfen , of wij werkelijk uit bet Noorden dan nit bet
ZuidEn zijn voortgekomen ; of onze voorouders den tulband
dan de kap (*) hebben gedragen ; of zij M A HOMED dan
den God der Christenen hebben aangeroepen .
Ik vergat nag u to zeggen , Mijnheer, dat de Graaf VAN
M o U R A L) J A, die la""gen tijd in het Oosten zijn verblijf
hield , en die cen boek gefchreven heeft over bet Godsdiensttteilel der Oosterlingen , eene plaats uit een' hunner
fchrijvers aanhaalt, waaruit wij vernemen, dat de Koning,
of liever de p u A It A o I V , van Egypte, die de Israelieten
verdreef, zich T A L M A noeinde . Die Koning, wel is waar, was
een groote fcho'bbejak ; maar men moet dear niet zoo naauw
op zien , wanneer men zich op zulk eene doorluchcige af.
komst mag beroemen . Gij ziet , Mijnheer, dat er geen
Duitfche Baron van zestien kwartieren beftaat, zelfs geen
Koning in de vier werelddeelen, die zich op eene zoo hooge
en zoo wectige (1 :giti ;ne) oudheid zouden kunnen verhefFen,
als onze fainilie . Met dat alles flel ik veel meer prijs op
de eer van bloedverwant to zijn van eenen Geleerde, zoo
uitftekend als gij , dan op die van de afftammeling to wezen
van een Gekroond Hoofd . Ik hoop , Mijnheer, dat gij , zoo
ge kunt , mij wel zult willen onderrigren of onze naam Hollandsch dan Arabisck zij . In allen gevalle wenseh ik mijzelven
opregtelijk geluk, cenen naarn to dragen, lien gij zoo wet
weet to vereeren ; en ik vlei mij , dat eenmaal de eene of
audere gelukkige omftandigheid mij hec genoegen zal verfehaffen u to ommoeren , hetzij dat ik weder in Holland
kome , betzij dat gij to 1'arijs kwaamr .
(*) Chaperon ; welligt zinfpelende op bet promoveren stet tie kap, Vert .
NIENGELW . 1826 . No . i g .
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Oatvamg, laid ik n , Mijuheer, tie verzekering der bijzon .
Bere OCT161% Vita
Uwen gehoorzamen Diepaar
TALMA . (")

PaYils,

IS Jupij 1821 . Rue St. - Lqzare, No. 56, Chausfee . d'Bntin .
(R ; TALMA werd geboren re l'arijr, bg JandariJ r763. ; nier,gelijkandereis
beweren, r7664 hijzelf wilde daar nooir voor-aitkomen, maar veidemermalen
glbnlagcheiedec „ Men zal verwondtrd ftaan, wanneer men mijnen ouderdude
,, verpeenac!" Ziju vader was een vermaard Tandmeesrer, en werd naar Lenden geroepen , in de hoedanigheid van Tandmeester des Ken inks Van Engeiand.
Op den en 13ov. r787 dcbnteerde hij met de rol van~Seid in den 1flAherned.

RAPOLEON TS LETDEN , OCT. 181 I .

Aan den R,edacteur der Vaderlandfci e Letteroefeningen .
Mijahoer I

itr uw geaebt Tijdfchrift voor Sept . z826 . No. XI . bee
berigr lezende, betwelk door den Hoogeerw . V A N C, E U N 9
omtrent de gehoorgeving van N A P O L E O N to Leyden, 23
Oct. t8 it, medegedeeld is geworden, kwam de lust bij mij
op , om ook nog bet een en andes met betrekking cot die
naerkwsardige Audietuie op re flelfen en u toe to zenden . Dat
bet la tiw Mundwerk worde opgenomen, zoo gij bet waar
dig oordeeft, ow als een appendix tot bet reeds medege.
deelde geplaEst ce worden . Ik zal hiermede ook voldoen
akin den Weasah van genoetnden Heer, die zijn berigt met
dL woorden ei€tdigt : ,, Heb ik mlj bier of dear in mijne
„ opgave vergist , niets zal tltij aangenamer zijn, dan dat
,~ zolks , door ten' mljner mode oog- en oorgetuigen, heist
„ door ntiddel van dit eigen tijdfchrifr, aan bet pqbiiek
„ wotde ande ket oog gebragt ."
Hat nwdegedae1de door den Ifeer V A N Ot V N t is, rust
de bodldzaken betreft, volmaakt ovtreenflemmend met bet
indetldiad gebeurde, Ik voeg tot hetzelve ilechts dit .
Mlj was bee verzoek vw ooze toenmalige Staderegering,
otg ale vertegenwoordiger der Evang. Luth . Gemeence op
die gehoorverleening to verfchijnen , hoogst aangenaam . Nu,
docht ilk bff mijzelven, zal ik dan toch eindelijk dien bui .
tengeween man eens van eabij zien, hem hooren fpreken,
en misfchien zelf met hem fpreken , die de geheele wereld
van z1jnen room doec gewagen, en die, gehuwd aan eene
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ddebter uit bet OostenrlJksch Keizershuis, zijnd msgt op
eenen vasten en onbewegelijken grondiag heeft geveatigd ; ik
zal den man zied, die daden en krijgsbedriJven verrigt heeft,
biJ welke die van Slle vreegece eeuwen in de fchaduw
flaan, ja als in bet niec wegzinken ; ik zal eenen man zien,
als 't ware eenig in de gefchiedenis van vroegfre en latete
tijden l Er waren , naar mijn oordeel , wet vele punten van
vergelijking tusfchren NAPOLEON en JULIUS CESAR.
Ik had aceds bIJ beiden groove ervarenbeid in Irec krijgsweJ
zen gevonden ; (nelle togten , die den vijand otrerrompeldeb,
die de zege bellistea . N A P O L E O N Wist zljne foldaten •d obr'
aanfpraken tot beklenmoed en tot verduring der grootite vermoeijenisfen en ontberlngen to ontvlammen ; ook cESAa
had die kunst meesterlijk verflaan . Fijn en geflepen was
steeds de flaatkunde van j tr L I u S C E S A R geweest ; NAP oL E O N hand hierin met hem gelijk, zoo hij hem niet nog
ferre overtrof. Nu , beide waren immers ook in bet va .
derland van eenen ht A C U I A V E L L I geboren IWat rnij echter N A Pot E 0 14 fleeds boven j U L i u s C 8=
s A R deed flellen? C E S A R was van eene magcige Patriei,
fche familie geboren, en werd door zljne geboorte en becrek .
kingen van rang tot rang verhevetr ; de arme Eldvd van
Prienne moest zicthzelven verheffen .
Ik trad de Audientiezaal binnen ; ik zag ra A P o L E o t , Ott
hoorde hem met Yolk eene bewonderedswaardige vlugheld
over duizend onderwerpen fpreken, ltegtsgeleerdheid, ?hed+
logie, Gefchiedebis, Illerarchij der Pausfen, Phyficra, Mat
tbefis, oude en nieuwe Talen, Moraal, Tolerautie, et1L .
enz . enz. dat de gedachte bij tnij opkwatli a welk een biliteni •
gewoon mensch I Zoo over a11e3 to kunnen fpreken , al Is bet
dan ook maar oppervlakkig, - waarlijk, dit vootonderfleit
eene buitengemeene kennis I Ware hier iemand, die, `Ifs een
twtede s a u T u s , de earde van dien Overcteldiger wilde
verlosfen, mil dunkt de dock moest zljde band ontzinken,
bij bet booren van zulke fchier over alley loopende vragen,
bij zulke gezonde reflection!
Men bad mij veel verhaald van den haast net to verdragen
blik , van den fcherpen oogopflag , waarmede hij als in bee
hart van diegenen lezen wilde, die voor hem verfcbenen .
Dic vond ik nier . Iiec was zeker geene tronie, op welke
de domheid 213 geteekend aaac ; maar ook niets zeer buitengewoona . Waarlijk, bet was niec die majestueuze, impofants
Bbb a
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bonding, Diet die alles ter nederblikfemende blik, die aan
Engelands groote Koningin , E L I S A BET II , zoo algemeen
words toegekend , en waarvan ons ook w A L T E R S C 0 T T,
in zijn Kasteel van Kenilworth , zoo menigen merkwaardigen
trek verhaalt.
Ziet bier mijne gedachten en gewaarwordingen vobr en bij
die merkwaardige gehoorverleening . De weinige befcheidene
aanmetkingen, welke ik op bet berigc van den Heer VAN
G E U N S to maken heb , zijn :
i) NAPOLEON zeide tot Prof. BogRs : Ah! cc CALV I N, n'a - t'il pas fait bruler le pauvre S E R V E T ? Verder :
Enfeignez d vos dtudiants furl out la morale . C'est la morale
dont les hommes out principalement befoin .
Enfeignez leur
ausfi la tolerance. Us devout titre tolerants envers tout le
wonde ; envers les Catholiques , les Luthdriens , metne envers les
JuifsA

s) Het vaardig antwoord van den Heer K E M R E R op de
vtaag t Mon/leur le Profesfeur, ne penfez - vous pas que ,'e
droit du canon va bien plus vite encore? was, zoo ik meen
Sire! nous esperoks que , fous les auspices de votre IWajestd, les
droits du canon defendront toujours les droits de l'hurnanitd.
3) De Keizer vertoefde na den afloop der audientie nog at
eenigen tijd . Ik bleef in de zaal , hoorde hem nog eenige
oogenblikken badinerend met den Heer V A N N a O R T fpreken, die Kommandanc der Eerewacht was en hem had inge .
haald . Vervalgens had ik nog gelegenheid naar hem toe to gaan
en hem een rekwest to overhandigen, hetwelk hij met veer
beleefdheid aannam, waarop ik ecbter nooit eenig antwoord
beb ontvangen . Nu , hij kreeg ook kort daarna zoo veel in
bet Noorden to doen, dat hij aan een' prediker in Nederland
wel niet kon denken !
4) De achcingwaardige Roomfche Geestelijke, die den Heer
o c K E vergezelde, was de Heer D E RAM, Pastoor der
Fransch Roomfche Gemeente binnen onze flad .
Leyden ,
so Oct, 1826,

J. H . I U N I v S,
Evang. Luth. Predikant .
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Derde Bedrijf
flet tooneed verbeeldt gene pleats in cen park , van veresi
bezet met boomer, van aehteren een Kergezigt.
Eerffe Tooneil,
I

ARIA STUART

W

en

HANNA KENNEDY,

bare Voedllier,

KE NNEDY.

at drift, Vorftin I Vertoef! Uw viugge voet doorjugt
pit lommerrijk geboomte, alsof hij v(eugels draagc.
MARIA .

Laac me in t genot mijner v:ijheid herleven 6
Laac mo een kind zijn ! Wees bet met mij 1
Loot me, als een jeugdige hinde zod vrij ,
Vrolijk en ligt dese zoden doorzwevegl
Ben ik mijn' treurigen kerker ontvlugc?
Doen mij geen tralies noch floten meer fchrikken,?
Neen I om mijn dorftende ziel to verkwikken ,
Drink ik de vrije, de hemelfche lu .cht I
KENNEDY.

Gij ziet, 'helmas t Vorllin, uw' duistren kerker niet,
Omdat hij , door 't geboomce, aan uwen blik ontfchiet,
MARIA .

Iiebt dank, hebt dank, gij vriendelijke boomers 1
't Zij n u we blain, die dezen muur bedekken.
o Kennedyl 1k mag mij zalig droomen .
Waarom wilt ge nit lien zoeten waan mij wekken?
Omvangt mij niet bet ruime ferrenveld?
Mijn oog, zijn' langen nacht ontfneld,
Mag vrtj door 't ongemeten crekken ,~
Van geenen kerker meet bekneld .
Ginds, waar die nevelbergen dngen,
Dear ligt mijn Rijk, dear vangt bet son ;
Deez' wolkjes , die near 't Zuiden jagen s
Bezoeken Frankrijks Oceaan I
Wolkjcs, die ijlende vlugt voor mijne oQgetl,
Groet gij, bet land mijner kindschheid ! o, Mogt 1
Mogt ik u volgen! lk deelde nwen tags,
Zwevende, als gij, duor de blaauwende bogen .
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Vrij , als de winden, zoo treks ge daarheen .
Groet dan mijn Frankrijk, en zeg , hoe ik ween 1
Zif , die mij houdt in haar boeijen geklonken,
Heeft mij geen' anderen bode gefchonken .
.
KENNEDY
EIjn dierbre Koningin, gij kent uzelv' niet meet ;
Uw geest verdwaalt van 't fpoor 1 Keer tot uw zinnen weft

la

MARIA .

Ankert niet ginder een visfcher zijn boot?
Zachter, o arme 1 dan ooit zoudc ge u bedden ,
Kon uwe hard, uit deez' boeijen en dood,
Op dit gebrekkige vaartnig mij redden .
Karig behoudc bet uw faber beftaan .
Hoog zou mijn gunsc u beloonen met fchatten,
En eene vangst, nog door niemand gedaan,
Zoudt ge in de boot, die mij opnam, bevatten!
KENNEDY .

Een ijdle wensch, Vorflin! Ontdekt uw oog dan niet
De wacht , die ons omringt en glurende ons befpiedt ?
'It Verbod, de flra£, de fchrik fchijnt alien weg to vagen,
Wier liefde ons dienen lion , of ons voor 't minst beklagen .
M ARIA .

Neen, goede Hanna, Ineen 1 de poort van dit gebouw
Ontfloot zich niet vergeefs . 't Is wijl ik hopen zou .
Leicester is aan 't hof ; hij zeif wordt miju verweerder .
Die kleine gunsc is mij de voorboa van iiog meerder .
Het is de hand der min , die ik in haar erken .
Ik dwaal niet. Zeg ook niec , dot ik yermetel ben .
Van lieverled zal men mijn kerkerdeuren breken ,
Na kleine weldaAn mij van grooter gunflen fpreken,
Tot dot de hand op a ns mij vriendlijk tegenwenkt,
Die mijne boeijen flaakc en ons de vrijheid fchenkt .
KENNEDY.

Hoe kan mijn droeve ziel die tegenfpraak vereenen?
I-Ieefc ooit de kiare zon den duistren nacht befchenen ?
Nog giscren zei men u , helaas 1 bet fterven aan ,
En plotsling zoudt gij nu op vrije voeten gaan ?
Ook bun wordt fomtijds wel de ketenring verbroken,
Wien 't licht der eeuwigheid voor alcoos wordt ontflokeu .
MARIA .

Hoort gij die horens ? hoort gij then coon
Klinken en dreunen door bosfchen en beemden?

VAN FRIEDR . VOW SGMILLER'S MARIA STUART .

Hoort gij bet basfen der honden dler vreeeaden ?
Vriendljke ftemmen, wat klinkt ge saij fcboon!
Mogt ik de~ fehaatrenden jagttoet verzellen t
Ach , goede Hanna I mijn jagtpaard ; Voort, vooPt !
'k Heb vaak then klank op de bergen gehoord ,
Als ik hat wild in mijn Schocland ging vellen .

tsl

Tweede Tooneel.
A M I A S PAULET,

Ridder, en Water van
de verigen.

M A R t As

PAULET .

Welnu , heb ik in 't e'nde eens aanfpraak op uw' lof?
MARIA .

Zijt gij 't, die deze gum

?

PAULET.

Waarom niet? 'k Was can't hot.
Ik heb, mar uwen wensch,den brief, door u gefcbreven . . . .
MARIA .

Hebt gij hem inderdaed miJn' Zuster aely' gegeven ?
En deze vrijheid , Sir, dig men mU eindlijk biedt,
Is dan uw vriendlijk werk?
? A U LET (veelkateekeoend,)
Zij is 't . . . . en 'k een'ge niet ;
Verwacht eene azdre vreugd !
MARIA .

Hoe, Sir I welke andxe vrougde?
PAUL&T .

Hoort gij dier hoarnen klank?

MARIA .

HO was 't, diz mij verbeugde .

PAULET.

De Koningin, veraeld van heel baar hofgexin,
Jaagt in dit eenzaam park .
MARIA (terugdeinzende.)
God! Sir! de Koningin?
PAULET .

Na luttel tijdsverloop verfchijnt ZIJ voor uwe oogen .
BBNNEDY .

o,nvangende, die fiddert en op bet punt
is van to bezwijken.)
Maria ! gij verbleekt I
(M A R I A

PAULET .

l:w t ~~li t

u mijn pogcu?
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Of was 't niet uw verzoek, waaraan ik than voldeed?
Het wordc u toegeflaan . Welaan , mask u gereed !
Gij deeds mij menigmaal een' vloed van woorden hooren ;
Gebruil; uw tong dan nu. Ben uur is ras verloren .
MARIA .

Ach, waarom heeft men mij niet voorbereid ? Waarom . . . .
Ik ben thans niet gefchikt . . . . Kom, goede Hanna, kom!
Tot PA ULET .)
Wat il; als boogfte gunsc van u heb afgebeden,
Is mij nu vreeslijk , Sir, om meer dan ddne reden .
Kom, Hanna , reik me uw' arm ; ontvlugcen wij dic oord ;
Ontwijken we een gezigt, dat onze rust verfloort.
PAULET .

Wat *ilt gij , Koningin? Vercoef ! Gij moet baar wachten .
Wel mag 'c u angfig zijn, en fchokkend voor uw kraahten,
Uws Regters aangezigt bier voor uw oog to zien I
Derde Tooneel.
Graaf VAN
de vorigen .

GEORGE TALBOT,

SHREWSBURY,

(nOg tegen P A U L E T.)
Neen, Sir, 't is daarom niet, dat ik haar wilde ontvlidn ;
Het is eene andre vrees, die mij van bier doet vlugten.
(Tot SHREWSBURY .)
Ach , eedle Graaf, tot u wende ik mijn droeve zuchten !
De Hemel zendt me in u een' Engel in den druk !
Ik kan haar nu niet zien , dan tot mi~n ongeluk .
Spaar mij deez' zamenkomst 1
M A R I A

SHREWSBURY .

Gij hebt die niet to fchromen .
Herneem uw' moed, Vorftin ! Hec tijdftip is gekomen.
MAR IA .

Ik heb dat uur verwacht ; finds jarea overlegd
Al wat ik zeggen zou , of niet moest zijn gezegd ;
Heb 't in mijn boofd geplant en in mijn hart gedreven,
Hoe 1k haar treffen zou en fchreijen doen en beven
En in dit oogenblik is alles mij ontgaan ;
Niecs is mij thans zoo klaar, noch fpreekt mij Ilerker aan,
Niets leeft er in mijn ziel, dan 't wrang gevoet der plagen,
Dan 't lijden, dat miin hart ow harentwil moest dragon .
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't Is tegen haar gekeerd in ouwe6ritaanbren baac .
Geen goede geest, die chans aan mijne zijde (tact .
En 't is alsof de hel, met breede flangenvlechten
Me omwoelende , ous gefchil , maar tot mijn fchg, zou flechtea .
SHREWSBURY.

Bedwing uw bloed, Vorftin I befpaar u elken fchok .
Het brengt geen goede vrucht, ais afkeer ftuit op wrok .
Geboorzaam aan den tijd , den nood , en . , . . hear verwaga L
Zij is de magtigfte ; des buig u voor, bare oogen.
MARIA.

Voor haar t Ik kan bet nies,

SHREWSBURY.

Nag eons, verueder u !
Spreek met . gelatenhetd en eerbied . Doe 'c tlechcs nu !
Roep hare gunften in . Trotfeer nies, onbezonnen,
Op regcen zonder magt . Dat waar' verkeerd begonneh,
MAR IA.

Helaas, ik heb dan zelve om eiju verderf gebegn!
Mijn bede wordt verhoord, maar tot mIn' vloek alleen.
Nook kunuen wtj elkaar met zusterliefUe gtoeren .
Eer zal bet water zich en 't vnur in vrede outmoeten,
Eer koost een tijger 't lam, dat hem een toeval fchenkt l
Ik ben to ftehk gehoond ; zij heeft to zwaar gekrenkc.
Hier grijpt geen vrede plaats, geen vriendfC'bap ofverzoeuing .
SHRBWSBURY.

Zie eerst haar in 't gezigt ; misfebien vindc gij voidtYeaing .
Of beb ik niec gezien , hoe zij gatroffen was ;
Hoe ze , in de ziel geroerd , uw' brief in tranen las t
'c Gevoel fpreekt ook in haar ; voed gij llechtameer vercrouwen .
Ik ben vooruiagcfbeld , om u mijn zorg ce ontvouwen .
Volg miju vermaniag op ; bed-wing tx ; woes bedar.I
M A R I A (zijne hand vatttnde .)
Ach . Talbot I of gij nag altoos mijn wachter waart,
Gelijk gij Reeds mijn vriend geweest zijt onder 't lijden I
Het is mij hard gegaan, zeer hard, nit daze tijden!
SHREWSBURY.

Vargeet bet ; denk dit uur non nets, dan aan gedald .
Denk , hoe ge Elizabeth in oormloed fpreken zult,
MARIA .

Is Burleigh ook bij haar t

SIiREWSBU$Y.

Leicester volgc haar fchreden .
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MARIA.

Leicester ?

SHREWSBURY .

Vrees van hem geen' weerflaud aan uw beden .
lKiet hij wil uw verderf , op wien gij hopen kunt .
Deez' zamenkomst wordc u , op zijn beilel, vergund .
Ik wist het we], Mylord!

MARIA.

SHREWSBURY.

Wat doer uw mond mij hooren!

De Koningin!

PAULET.

(tot MARIA .)
Bedaard, of wis gij zijc verloren!

SHREWSBURY

fierde Taaneel.
De vorigen,

Graaf
Gevolg .

ELIZABETH,

ELIZABETH (tot
Hoe beet dit landgoed, Graaf?

VAN LEICESTER,

LEICESTER .

LEICESTER .

Totheringhay's kasceel .
(tot SHREWSBURY .)
Zend ons gevolg terug . Men dringt mij al to veel ;
De ftraten zijn to vol, wanneer wij ons vertoonen .
Doch wie zou zoo veel liefde in 't yolk Diet gaarn verfchoonen ?
Onmatig , trouwens , zijn de ceekens dezer min .
Zoo eert men eenen God, niec eene Koningin .
Laac ons hen voor een poos van deze zorg ontbinden,
En trachten in dit park een weinig rust to vinden .
M A R I A (welke tot dusverre Op K E N N E D Y
geleund bad, verbeft zich nu ; haar oog
ontmoet den gefpannen blik van E L I ZAB E T H ; zij deinst terug, en volt oan de
borst van hare Voedfter .)
Q God! Been menschlijk hart fpreekt tot me tlic dit gezigt.
ELIZABETH

ELIZABETH .

Wie is die vrouw, Mylord!
(Algemeen zwijgen .)
LEICESTER .

Dit Plot, Vorflin, zai ligt
11aar, die hier voor u flaat in ootmoed, kenbaar maken .
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E L I Z A B ET H (boudt zich als verraSt ;
L E I C IS S T E R toornig aanziende,)
Wie heefc mij dat gedaan !
LEICESTER .
Wit uwen toorn verzaken I
Net is gebeurd, Vorftin I En nu de llemelmagt
In dit verblijf van rouw uw voeten heefc gebragt,
Moog' Ilaar genade in u bet medelij' doen fpreken I
SHREW S II Uk Y .
Ja, koninkiijke vrouw, verboor, verhoor dit fmeekenI
Rigt, groot gelijk een God, nit uwen hoogen float,
Een' blik van liefde op haar, die hier voor u vergiat.
(MARIA poogt

ELIZABETH to naderen, maar float, ha
hevigen zelf(lrijd, flil .)

ELIZABETH*
Mylords, vie fprak mij toch van eene boergezinde?
Een crotfche en ijdle vrouw ontmoet ik ; een verblinde,
Die, fchoon door 's Hemels hand, to mijuer gunst,vertledrd,
Geenszins door 't ongeluk gebukt werd noch geleerd.
MARIA .
Ilet zij! 'k Wit aan de fchand' mijn grootbeid onderwerpen1
Gods roede kusfende, hoezeer haar flagen fnerpen .
Zink, magtelooze trots der eedle ziel, zink nedr!
Weg, denkbeeld van mijn' flaat, en vie ik was weleer I
'•k Wil buigen voor de hand,die mij then flrijd last kampett ;
Die mu geflooten heeft in dezen poet van rampen ;
Vergeten, wat ik leed, en welk een droefenis
Sinds zoo veel jaren reeds mijn treurig aandeel is I
(Zij keert zich tot de Koningin .)
De Hemel heefc beflist ; voor u beilist, mijn ZusterI
117ijn onheil maakt uw' tooon, en u op hem geruster .
Doch , fchoon de zege uw kruin en mij de fchande treft,
Bid ik de Godheid aan, die u zoo hoop verheft .
(Zij valt voor haar neder .)
Wees gij, van uwen kant, nu ook wedr zacht en goedig ;
Wees, als de Godheid zelv', verheven ; wees grootmoedigl
Verbs mij van mijn' fmaad ; reik me uwe hand ; zij zal
11lij koninklijk en groot verheven van mijn' vat .
E L I Z A B E T H (cerugtredende. )
U voegt deez' plaats, n1evrouw 1 Ik zal de Godheid loven .,
Die, wijs der menfchcn lot belturende daar taoven,
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Gewild heeft, dat ik zelv' niet zoo nan uwen voet
Zou liggen, als gij thans aan mijne voeten doer.
M A R I A (met klimmend gevoel .)
Denk aan de wisfeling der ondermaanfche zaken ;
Denk aan dien hoogen God , wiens liefde uw' trots moet wtaken !
Vereer Hem! Vrees de Magt, die me aan uw voecen ftort!
Doe hier in mij uzelve, uw grootheid, niet to kort .
Of wilt gij 't edel bloed ontwijden der cudoren,
Dar zijne ftem in u, gelijk in mij, doer hooren?
filch , fta niet zoo voor mij met ongenaakbren trots,
Zoo ontoegankelijk en fteil gelijk een rots,
Die 't fcheepsvolk , wen de zee haar golven op doer fpatten,
In fchipbreuk vruchteloos met de armen wil omvatcen !
Mijn lot, mijn leven bangs, ja 211 es aan, dir uur,
Ran mijner tranen kracht, aan mijner woorden vuur .
Verdrijf mijns barren vices, opdat de taal moog' vloeijen !
'It Voel, op dien blik van ijs, mijn tong en lippen boeijen ;
Mijn boezem Quit zich toe, en, koud en traag en loom,
Stremc mijner tranen loop, als een bevrozen firoom .
E L I Z A B E T H (koel en flreng .)
IVac is uw wensch, Mevrouw? Gij 4 hebt mU willen fpreken .
De troost mijns aangezigts gewordc u, tot een teeken,
Dar ik den vromen pligt van eene Zuster ken ;
Schoon ik daarbij vergeet , dat ik Vorflinne ben .
De wereld zal, met regt, mij om die daad berispen,
Mij , die zich dus verneert , om deze zwakheid gispen,
Wiji ik beleedigd ben ; vermits , in 't eind', men weer,
Dar gij tot eenen moord aan mij een poging deeds .
MARIA.

Hoe zal ik . ., op war wijze . .j in welk een taal beginnen,
Dar ik u 't hart bewege, om 't voor mijn zaak re winnen ;
Maar zonder dat bet woord, hetwelk ik tot u 1preek,
U kwetfe en 'c gansch gebouw van mijne hoop verbreek'?
Algoedheid I Teen Gijzelve Uw kracht aaa mijne rede,
En neem den angel weg van elke klagc of bede!
(Tot ELIZABETH .)
Gij hebt in mij bet regt der Koningen gehoond ;
Want ik ben Koningin , en, als gijzelv', gekroond .
Ik kwam, als biddende, bet gastregt van u vragen ;
Gij deedr me in kerkermuur de hardfle rampen dragen,
En fchondt , door deze daad , der volken heilig regt.
Mljn dicnaars zijn me ontrukt, mijn vriendeu nlij ontzeg&
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In fmadelijk gebrek deedt gU miju dagen kwijnen .
'k Moest, als misdadige i voor een gerigt verfchijnen,
Dat, door zijn zamenitel, befchimpend was voor m{j .

Doch, dat die droeve reeks van ramp vergeten zij I
Thans kan geen vreemde mond zich tusfchen ons meer ftellen .
Verwaardig u , alsnu mijn fchulden op to tellen .
Ik zal op elk bezwaar befcheid doen, near begeer .

Ach, hack ge mij gehoord, toen Ak uw oog weleer
Gezocht'heb, 't waar' zoo ver voorzeker niet gekomen ;
Ik had Elizabeth niet onder deze boomen
Gefproken ; haar, helaas, niet in deez' ftaat begroet !
BLIBABBT H .

Mijn goede geest heeft mij, in zijne guns(, behoed,
Om aan mijne eigen borst eene adder op to kweekett .
Geen regtbank , neen , uw hart moet bier bet vonnis fpreken,
Wat klaagt gij 't noodlot aan ? Beklaag de eergierigheid ,
Den hoogmoed van law Htiis , dac altoos lagen leit .
Vijandigs was er niets gebeurd, dat ik den zegen
Van uwe en mijne rust verruild bad voor den degen .
Toen zeide mij uw Oom, die Priester, die de hand
Naar alle kroonen fteekt, den krijg aan in mijn land .

Hi) noopte u, flout en trotsch, to pronken met mljn wapenI
Mijn koninklijae kroon to zetten op uw flapen ;
Met mij in ftrijd to grin op leven of op dood .
Wat listen zijn er toch voor zijne ziel to fnood?

Riep hij nict tegen mij bet zwaard van andre volken ;

De tong der priesteren, nog fnijdender dan dolken ;
Hec dwalend bijgeloof , de dweepzucht , en den waan?
In dic mijn vreedzaam rijk blies hij den opftand aau .
Maar God befchermt degeen', die op Zijn magt vertrouwden .
De trocfehe Priester beeft bet veld toch niet behouden .
De flag, mij toegedacht, doch van ;ijn kracht beroofd,
Valc op uzely' terug en treft uw eigen hoofd .
MARIA .

Ik fla in 's Hemels band . Gij zult, ik durf dit bopen,
Ben treurig fpel, als dit, zoo bloedig niec ontknoopen .
ELIZABETH .

Wie zal mij hindren? Spreek 1 Uw Oom gaf, zijner waard ,
Het voorbeeld aan de reeks der Koningen op aard',
Hoe men een' vijand flaat, na 't fluiten der verbonden 1
Ik heb in Bartelsnacht een groote fchool gevonden.
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War is mij 't volksregt I wat een enkle band van bloed 8
De Kerk fcheidt elken pligt met onverwrikt gemoed ;
Zij doer de tnouwbreuk en den Koniogemoord v ereeren .
lk oefen dan toch Decks, war uive prfbsters leeren!
Verklkar a : too ik than nw boeijen breken wow ,
War pand verzekert Inij daarna van ewe trouw,
Of achter welk een flot zoo ik bet kuntlen ttelten,
Dat niet St. Dieters hand, zoo '0 oorbaar was, zou brekeut
Her is geed troow, voorwaar, die zuNte ilangen velt!
Geen toevlugt is er voor, geen wapen, dan geweld l
NA RIA .

O i 't is deze achterdocht, die u gegaag doet fchromen ,
En Reeds nog Men mij uw ziel houdc ingenomen.
ik words als vijandin en vreemd aan u befchonwd .
fladt gij, geli)k ge than al mijue daan miscrouwc,
Mij tot uwe erfge--naam verklaard na uw verfcheiden,
Ligt haddea dankbaarheid en teedre liefde beiden
Een trouwe bloedverwantt en eon vriendin gemaakt
tJic hear, die nu met rege, war gij haar toebragt, wraakt .
ELIZABETH .
Uw vriendfcbap, Mylady,, past andere gelnoedren .
Het pausdom is uw huis ; de priesters zijn uw broedren .
Dus erfgenaam mijos rij .ks? o Val •ltrik, loos van doe!!
Opdat gij Englands yolk zoudc domplen in eeu' poel
Van twiscen zonder Bind, misfchien nog bJ mijn ]even?
Een tweede Armida fFaks de jeugd mijns rijks omzweven,
Of wikklen in een net , dat haar verwarren koo,
Opdat zich allet keen' rot u, een . nicuwe zon?
En ik
9?
III AR IA .

Regeer in vrede l lk last mijne can fpraak varelr.
'k Doe amend van uw' goon, voor mU zoo vol bezwarea.
1Vlijn geest is uitgedoofd ; geen grootheid lokt m# m eer.
l k ben Maria nog, maar die niec van weleer .
Tot fchaduwe ukgeteerd in lange kerkerfmarten,
Zoek ik mijn' moed vergeefs en 't vroeger vuurdes harten .
Gij hebt bet doe! bereikt, dat gij bereiken moest ;
Gij hebt mij in den bloei van mijne kracht verwoest .
Thaws , Zuster , maak een einde 1 lk w en.c h bet woord re hoorett,
Dan mo vetgifnls fchetrkt, ra no veel hat en torero ;
Her woord , om welk gij wis den weg mij'nt kerkers naamtl
Want ik vertronw van u , dat glj niet enkei kwaamt,
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©ni, wreeder van gemoed dan awe woorden toonPn t
Her offer uwer magt nog in zijn ramp to hones .
Welaan don , fpreek hen uft, de woorden : ,, Gtj zzjc Vrij i
1, Vereer niijn goedheid nu ; mijn magi gevoeldec gij!"
Spreek ze nit , die zoete taal , en 'k tat met dabble blijheid
Mijn ]even nit uw hand ontvanger met mijn vrijheid.
Wee uwer, wen gij thins niet als een Godheid fcheidt ;
Wanneer de zegen hier uw' voet niet heeft gele!d!
Niet voor dit rijke land, en niec voor alle Rijken,
Waarlangs de ftroomen flaan of wet de zeegn ftrijken,
Zoude ik dit droevig oord op zulk een wijze ontgaan ,
Noch ftaan voor u , gelijk gij dan voor mij zoudt fi<aan l
ELIZABETH .

Is 't nit met uwe list? Zijc ge in her eind verwonnen?
Hebt gij gees' moorder meert gees' enklen onbezonnen',
Die, ridderlijk, zijn' pals wil offren voor uw zaak t
is, Mylady, 't is uit I Men heeft nu hooger tank .
De wereld heeft finds lang verhevener belangen .
Geen ftervting wil aisnog uw' derden man vervangen .
Den weet, dezelfde hand, die uwe mannen flagt,
Brengt oak de minnaars am .
M A R I A (opbrnifendt.)
Algoedheid, fchenk mij krachcl
Verleen mij matiging, om fchimp en boon to drageni
E L I Z A B E T II (ziet -haar-long met een ong
vol verachting ion .)
Dit zijn de trekken dus , die elk zoo zeer behagen t
Dit dus bet oog, Mylords , dat heerscht op elken man?
Waarnaast geene andre vronw met mgt zich ftellen kin t
Wet nu , zoo klein een roem kan weinigen ontvallen .
Men zij voor elk gemeen, zoo word-c men jchoon voor alien .
Dat is to veell

MARIA .

(h onend fagebende.)
Vervolg I Thins toont ge uw waar gezigt ;
Tot nu roe floor de mom de deur des batten digs.
M A R I A (van worn gloeljende, maar met eene
edele waardigbeid .)
lit heb als mensch gefaald, en durf bet openbaren ;
De magt verleidde mij in 't prille mijner jaren,
En heel de wergild zag op mijn' verworpen itaat.
Met moed heeft mijne ziel een' valfchen fchijn verfmaad,
ELIZABETH
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Doch, zoo ik, jeugdiglijk, gedwaald heb voor elks oogen,
1\lijn fchande is op de fchaal der rigtende aard' gewogen ;
Men weet bet ergsc van mij , en 'k ben, trots alle bloom ,
Die op mijn' wandel rust, nog beter dan mijn naam .
Wee uwer, wen de tijd den mantel of zal trekken ,
Waarmed zich uwe dawn alsnog met eer bedekken ;
Wanneer der driften vuur, die ge in 't verborgen boet ,
Zal lichten over de card', zoo als mijn onheil does!
Uw moeder deed voorwaar geene eerbaarheid u erven
Men weet, om welk een deugd Boulyn heeft moeten fterven !
S H R E W S B U R Y (cusfchen beide tredende .)
Mijn God I kan 'c mooglijk zijn? Maria, boel uw' mond!
Is dat de matiging, waartoe gij u verbondc ?
MARIA .

Niets meer van matiging ! Ik heb zoo veel geleden
Als immer ftervling deed , wiens regten zijn vertreden .
Wijk , laffe goedheid 1 Wijk, gij langgetergd geduld !
Breek diepverholen wrok, die mijne borst vervult,
Greek uwe boeijen los! En Gij , die al 't gefchapen'
Een fchild geeft in den nood, een fcherp geweer en wapen,
Leg een' vergiften pijl op mijne tong!
SHREWSBURY .

o God!
(Tot ELIZABETH .)
Verfchoon een razende, getergd door uwen fpot!
E L I Z A B E T II (van toorn fprakeloos, fchiet woedende
blikken op M A R I A .)
LEICESTER .

Iloor boar niet aan ! Van bier! Ontwijken wij hare oogen !
MARIA .

Het oog des eedlen Brit wordt met een floers omtogen ,
Opdat een goochelfpel, to fchandlijk voor zijn trouw,
Niet in zijn' waren aard aan 't yolk verfchijnen zou 1
1k zie bet bastaardzaad zija' reinen croon ontwijden ;
Een' croon, zijn hart zoo waard finds de alleroudfte tijden!
Indien er regt beftond, nam ik then zetel in,
En laagt ge in 'c flof voor mij ; want ik ben uw Vorftin!
(E L I Z A B E TH

vertrekt fchielijk ; de Lords volgen haar .)
(Ilet vervolg en hot hierna.)
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(Souvenirs histariques fur

T A L U A.

Bruxelles, 18x6.)

eftendig vervuld met hot denkbeeld van den even onge.
B
rijmden als hatelijken Kerkban, waarm'ede de Geestelijkheid

van Frankrijk, onverdraagzamer dan die van Rome., hen
fleet, die de Tooneelkunst beoefenen, verklearde zich de
groote Treurfpeler T A L X A, bij elke gelegenbeid , op den
coon eener diepe veroncwaardiging en met al de magi der
welfprekendbeid, tegen die batbaarsch grondbeginfel .
„Terwiji de Wijsbegeerte," dns Iprak bij, (en wij hebben
bet ons ten ftrengen pligc geteld, niet een enkel woord
van zijne eigene uitdrukkingen to veranderen .) „ Terwijl
• de Wijsbegeerte aan de Tooneelfpelerh de burgerlijlw
„ regten heel teruggegeven , welke zij nooic hadden behooa.
„ ten to derven, betwist de Geestdrijverij bun nog, in
• eenige Kerken,-- .niet to Rome (eene opmerkelijke zaak),
,, niet in de Nederlanden , maar in Frankrijk , - de regten ,
„ aan alle Christenen gemeen. Diiir weigert men de begra„ fenis aan eenen man , die zich , gedurende veertig jaren ,
„ bevlijdgde in mijn beroep ; of men vergunc hem dezelve
„ alleen ingevalle hij, ftervende, dat beroep aftweert . Wore
„ wear, nooic heb i.k behoord tot doze Kerk . lit wil mij..
zelven niet onteeren , door bet beroep , dat ik heb uitge∎
• oefend, en dac zoo vele lieden uitoefenen, welken ik mij
• tot eer rekene onder mijne vrienden to tellen, aan de eera
s loosheid toe to wijden I Hoe I G o D zou zijnen boezete
• voor mij fluiten , omdat ik veertig jaren mijns levens had
• befteed in her yolk to onderwijzen door een leerzaiim ver .
• mask ; in hetzelve, in fchoone verzen, lesfetl to gevee
„ van hooge zedelijkheid I Dat kan Wet ziju . Zulk een denk .
„ beeld is eene lastering tegen hec wolmeakt regtvaardig eis
• goed Opperwezen . Heeft men voor mij de poort van bet
• Kerfpel gefloten , men kloppe Wet aan deaelve , om die
• voor mij ce oncluicea, ten koste van mijue eer : die dee
• Hemels zal voor mij niet gefloten zijn ; men kan daar bin„ nenkomen even als op bet Veld der Rusce , fonder de,
• poort des Kerfpels ce zij .n doorgegaea . De weg, die cot
• GOD geleidt, is onmecelijk als zijne barmhartigheid ."
Ben bijzonder voorval, hem onlangs bejegend, bevestigde beat
in bet finds lang gekoesterd voornemen, om zich of to wndgDNENGELW . 11126. NO . 1$i
C C C.
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ren van eene gemeenfchap, welke hem had verflooten ; de
onwaardige behandeling, nameliik, zijnen kinderen aangedaan
in de kostfchoot van den flees bi O R I N to Pcrijs , waar zij
hunne opvoeding ontvingen , en de hoogtle priuzen hadden
verworven. De Aartsbisfchop van Parijs, de Heer DE 0,U9L E N , had zich derwaarts begeven ., ten cinde de uitdeeling
to verrigten ; maar, ten gevolge der flootendfle onregtvaar .
digheid , werden deze jonge lieden , ais zonen van eenea Acteur, begrepen in dezelfde verwerping als bun vader, niet
voor den Kerkvoogd geroepen , en ontvingen eerst na des .
zelfs vertrek, en in bet geheim, de bun toegekende prijzen .
Met reden verontwaardigd over dusdanig eene grieve, hem in
zijne kinderen toegebragt , befloot T A L M A , van dit o.ogenblik of aan , dezelve op to brengen in de leer der Hervormde Kerk, en zichzelven desgelijks to ontflaan van bet
bijgeloof en de banden, waardoor onkundige en liefdelooze
Priesters de verhevene zedeleer van bet Evangelie hebbeu
bedorven en misvormd ; en hij is aan dit befluit getrouw ge.
bleven, gedurende den geheelen loop zijner jongfle ziekte
en tot zijnen laatften fnik .
„ Innig overtuigd, met alle verflandigen," zeide hij, „van
„ bet betlaan des Hoogtlen Wezens, vereer ik, uit eerbied
„ zelfs voor dat Wezen , alle de Godsdienten , van welke
„ het Theismus de grondilag is ; maar ik boud dien voor den
„ besten, die bet weldadigst is voor de men'fchen . ik behoor,
„ gelijk mijne vaderen , tot den Godsdienst, door c 11R i s T v s
„ aan bet licht gebragt ; tot dien Godsdienst, die weenenden
• vertroost, lijdenden verligt, goede werken in aanmerking
„ neemt, en zich vergenoegt met het geloof van den Hoofd„ man ; tot diets Godsdienst, die, geheel liefde en geheel
• infchikkelijkheid, alleen voor mijn hart gefchikt is . Ja! de
„ Christelijke Godsdienst moet de d6nig ware zijn , dewijl
• dezelve de meest menfchelijke is van alle Godsdienflen ;
„ en van de fekten, in welke hij zich verdeelt , verdient ,
• zonder twijfel, deze de voorkeur, die bet meest overeen .
„ flemt met den geest der liefde ; (*) die de meeste in.
„ fchikkelijkheid betoont ; die niemand bant of buitenfluit ;
„ die geene grenzen flelt nan de oneindige goedertierenheid
„ van G O D, Tot deze behoor ik ; in deze wil ik fierven . "
(*) Hoe de brave man zelf, door zijne geestdrijvende vij.
anden, fpottenderwijze, een groot kind genoemd, bet groot
gebod der Liefde betrachtte, blijke nit dezen trek : „ Men
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Men kent nit de dagbladen de ijverige bemoeljingen van
den ftraks genoemden Aartsbisfchop , aangeret en opgeftookt
door de Jexuitfehe parcij , om den fervenden T A L MA, nit
vrees voor de openbare meening bij zijne begrafenLL , et cot
een' triomf van bet R . K. geloof, in den fehoot der Kerke , zoo mogelij k , terug to brengen . Moor T A Ltd A had
finds long belloten, geen zondig iterveling ce itellen tns .
fchen God en zijn gewecen . Tot viermaal toe herhaalde
de Kerkvoogd zijn bezoek . Ziehier bet laatfte onderhoud
(welks echtheid volkomen gewaarborgd en geftaafd wordc) van
denzelven met den Geneesheer A . T A L M A , neef des kranken
De Aartsbisfchop . Ik verlang, Mi nheer, aan den Reer
T A L M A re worden voorgefleld .
A . T A L M A . Ik twijfel, Monfbignenr, , of gij op dit
oogenblik son hem kunt worden voorgefteld .
Aarubisfchop . Is hij dan zoo erg?
T A L M A . Hij is, in den ftrikciten zin , niet in een' wanhopigen coefland ; maar ik ben van gedaohte, dat bet denk .
beeld, aan uwe bediening verbonden, hem zou kunnen opt .
roeren, en alzoo nadeelig zijn .
Aartsbisfchop . WaaromI Gij begrijpt toch, dat ik bij bet
eerfle onderhoud hem pier zal pogen in to Iichcen omtrent
zijne ware gefteldheid ; eerst bij een tweed* of derde bezoek
zal ik mij rondborili,ger verklareo, en hem eene tool doen
hooren , zeer vgrfebillende van die, welike hij bier verneemt .
T A L M A . Her is juist die teal, Monibigneem, voor welke
ik om zijnentwiide bexorgd bee : Heh w or 't minst de
goedheid , to wachten , tot dat zijn toefland , bijaldien de .
zelve ongelukkig verflilmerde, ons of harp noodzaakt, uwen
bijftani in to roepen .
Aartsbisfchop . 1k weet evenwel van goetderhand, dat hij
in bet grootfte gevaar verkeert .
T A L M A . Indien dic zoo ware , Monfeigneur , zoude ik
u dan zoo bedaard kunuen antwoorden? 14t geel u min woord
van eer, dat alle hoop nag niet verloren is,
Aartsbisfchop . Wei nu , Mijaheer, indidn bet dus gelegen
fprak, in bet bijzijn van de vrouw eens handwerksmans van
Brunois, alwaar T ALMA zijn Buijen Ietd, over deszelfs
dood . „ Wie," zeide de dorpntigge, mee tranen in de
oogen , „ wie kan hem meer becretufn dart wij , then goe .
„ den Mijnheer T A L re A ? Hij had l;J, ons den bijuaam
„ verworveu van den bakker der armen : - VERT .
C c c 2
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zij, beb dan de goedheid, mU eene kanapd to doen gereed .
; ik zal bier lapen , om , bij den eerfl;en wenk , hem
waken
den bijftand mijner bediening toe to brengen .
T A LM A . Ik ben geheel dankbaarheid , 1%7 onfeigneur , voor
uw aanbod ; en bet fmarc mij zeer, hetzelve to moeten van
de hand wijzen .
,Jartsbisfchop . Ik kan dus niet binnentreden , Mijnheer?
TA L M A . Monfeigneur, ik acht uwe tegenwoordigheid
volftrekt nutteloos.
Aartsbisfchop. (Tot zijne twee Grootvicarisfen .) Gij boort
bet, Mijneheeren, men weigert mij ftellig . (Tot den Heer
T A L MA .) Wees op uwe hoede, Mijnheer I dat gaat u aan .
Indien bij ongeluk zijne ziel mij ontfnapt, en zijne ziel be .
boort aan mij, ftel ik n daarvoor verantwoordelijk bij God!
Op deze aarde zal ik vergeven , naar Deszelfs voorbeeld ;
maar in den Hemel zal ik u vervolgen als eene Furie, - u,
en alien, die hem omringeni
De Aarcsbisfchop vertrok, en herbaalde zijn bezQek niec
weder.

AAN DEN SCHEPPER .

H

o,
oe is mijn geest verblijd,
Dat Gij , God, mijn Schepper zijt ;
Dat al 't zigtbre U toont ; dat Gij
U, de Onzigibre, toont aan mil I
Aan 't Heelal gaaft Gij den vorm s
Van den Ser •a f tot den worm,
Van de zandkori tot de zon,
Zijt Gij aller wezens bron .
Allen was rondom mij zweeft ,
Al was leeft, al was niec leeft,
Wat men ziet , was men niec ziet,
Alles brags Gij voort nit niet .
'k Zoek de grenzen van 't Heelat Maar vergeefs - bet groot getal
Uwer werken overtreft ,
Wat de Seraf zelfs befeft .

AAN

DEN SCHEPPER .

't Geen zijn uicgebreid begrip
Hiervan vat , is flechts een flip :
Bij Uw magt en majesteit
Voelt hij zijne nietigheid .
Waar ik 't oog ten hemel wend ,
Starrenheren zonder end
Weemlen met hun tintlend licht,
En verbijstren mijn gezigt .
Kon ik boven 't zigtbaar rond
't Oog verheffen, God! ik vond
Andre zonnen ; 'k wierd aldaar
Andre werelden gewaar ;
Andre fchepiien , die Uw hand
Vormde in onderfcheiden stand ,
l)ie eene eindelooze ftof
LPevren tot des Makers lof ;
'k Vond van allerhande foort
Uure aanbidders, aan elk oord
Van 't onmeetbaar groot gebied,
't Welk Uw oogwenk overziet .
Kleinfte is wonderbaar verknocht
Mec het grootlte : al wat Gij wrocht,
Klein of groot, bet maakt een deel
Van 't verbazendfte geheel .

't

Oogmerk , orde , eenftemmigheid
Toont Uw magt en Uw beleid ;
Coed is, wat Uw wijsheid woos ;
Nets to veel, niets nutteloos .
Toen Uw vinger d'eerften hoot
Gaf aan zon en wereldkloot,
Hebt Ge aan elk zijin' kring befchikt,
Daar hij nooit uit wardt verwrikt .
Schielijk, onbefefbaar fuel
Rennen ze, op Uw hoog bevel,
's Hemels ruime perken door,
L angs 't hun aangewezen fpoor .
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Doo!den ze op bun pad, 'c
Trof een onvermijdbre val
Maar door een' onzigtbren
Houdt Gij 't al in orde en

Eieelal
;
band
fland .

En dat prachtige gevaart,
Daar geen kunst aan evenaart,
Dit verbazend , fchoon Heelal
Zou een worp zijn van 't Geval?
Dwaze menfchen , gij beweert
't Geen de menschlijkheid onteert !
'k Noemde u menfchen - neen, ik fchaam
Dieren zijt gij ; dat 's uw naam .
Was de wereld zonder God,
Troostlooze angst was dan mijn lot :
Waar vond ik dan bent in fmart ?
Waar een toevlngt voor mijn hart?
Was de trek naar eindloos goed
Niet een plaag voor mijn gemoed ,
Mar hij mij gedurig drijft,
Maar deeds onbevredigd blijft?
Waarheid , deugd , wat mart gij toch ?
Al uw loon was fechcs bedrog .
'k Hoopte ; maar in eeuwigheid
Bleef 't genieten mij ontzeid.
(leer ! U zii mijn lof gewijd ,
Dat Gij ook mijn Schepper zijc ;
MU nog meer dan 't aanzijn fchonkt ;
Leven en gevoel mij fchonkt .
Leven en gevoel - o God !
Derfde ik dat , waar was 't genot
Uwer goedhedn ; at 't vermaak,
Dat ik uit Uw werken fmaak ?
Dan waar' 's Hemels fchoonite pracht
Niets voor mij , dan enkel nacht ;
Dan verloor 't Heelal voor mij
Nut en fchoonheid en waardij .
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Komt van U, o Bron van licks!
Niet in mij dot zelfde licht,
Dat ziJn' Maker thans bef'elk,
TVi W Oorfprong zlrb ,erWt?
Alies kreeg va U 't bettaan
Mast ce danken voor 'c beftaan,
God op card to zien alom,
Mettsch t dit is uw adeldom .
Dot ik redemagtig ben,
Dar ik mijne waarde ken,
Dot ik eindloos ben van duar,
Is een zweem van Gods natuur .
Geef, mtn Schepper ! dot ik meer
Van Uw deugden zie en leer ;
Uwe wijsheid, gunst en tnagt
In Uw werken ftaag betracht t
Geef, dat ik 't gewigtig does
Van miJn aanzijn klaar gevoel ;
U al mijn vertrouwen wij ,
En aan U gehoorzaam zij !
Dot ik, Heerl met diep ontzag,
Uwe grootheid, dag aan dug,
Eer', bewondere en aanbid',
alj op alrd mljn eenig wit4
Is Uw voetbank reeds zoo fchoon,
Wat zai 't ziJn, eens voor Uw' croon I
'k Proef hier flechts een teug van hell ;
Di r zijn ftroomen zonder peil 1

P. W. B .

EENIGE PUNTDICHTEN IIV HEXAMETERS EN PENTAMETERS .

Door Mr. as

IS . L tI L4 P S .

HEXAMETER EN PENTAMETER .

K r,iupel bij ons blijve uw gang,bekoorlijke versmaatderOuden;

Rijm 1 fows ergert .me uw tred met zijn geklinkklank nogmeeri

i4$

EENIGe

PUNTDICUTEN.

ALEXANDRIJNscI1E VERSMAAT .
Wle ook, 6 Alexandrijnen! met wisf'lenden val u doe vloeijen ;
't Slaap'rig tuttik en tuttak kleppert ons eeuwig in 't oor I
VONDEL

EN

BILDERDIJK .

VONDEL ! in sILDgRDIJIE zaagt ge u anders gewijzigd herrijzen I
BILDERDIJK ! half reeds voorheen hebt gij in VONDEL beftaan I
CONSTANTIJN

HUYGENS,

bouts genoegvindc gij bij hem, (ook peper) our alles to kruiden,
War er ooic fmaakloos en lafs wierd in ons Ne&land gedichc .
HOOPT,

ALS

GESCHIEDSCHRUVER, EN

JOHANNES VON

MULLER .

Wil niet, Germanje, to laid Helvetiens TACITUS roemen ;
I ederland wees u in uOOFT lang sulk een' TACITUS aan I
CATS .

land nog buigen,
Diep moog voor SACHS en voor OPITZ en FLEMM'ING z :ch DuitschDieper, en dieper met regt, knielt nog ons Ne6rland voor CATS.
HBLEERS .

hooren,
Aad'laar, gij moogt fours to veel her geklap van uw vlerken doen
Weinigen hebben zoo hoog Titan in t sanfcbijn gezien I
KLOPSTOCK IN ZIJNE

VROEGERE ODEN.

noemen,
Wien ook 't bewond'rend Euroop haar'tweedenFLACCUS moog'
D' eernaam van tweeden IINDAA& voertgij, 6 KLOPSTOC&, met
regtt
KLOPSTOCK'S MESSIAB .
leenen ,
Moog' mij de onmeec'lijke Zee een beeld cot deez' Heldenzang
Steeds zoo verheven , maar ook , vaak zoo eenvormig als zij .
LORD

BYRON*

boeken,
Albion , wat ge ook voor zwarts van de jetigd uws zangers mogt
Lang reeds heeft Hellas die blain u uic uw rollen gefcheurd .
SCHILLER

EN

LORD BYRON .

Wievan u beiden, 6 Schimmen, Hit Ats gewesten verrezen!
Reik ik hierdankbaardeez'kransl- . kReikhem,Osct9ILLER ti toy

E94110C

PUNTDICHPEt .
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Zie mij zoo toornig niec an, Brittanjes doarlachelge Zanger ;
Gij hebc in mij pas den man , hij reeds den juag'lii g verruut 1
NA HEsr LEZEN VAN EEN SCIt1MPSCHHRrT OP DH POPZIj VAX
ALPHONSE DE LA MARTINE .

Dichter t gij hoort niet in 't land der Vast onpoiltifohe Gallen ;
Engeland had u *IS YOUNG, Duitsebland als
gederd.
GS78E, DE VEROODB .

ven !
tie hem fchier itikhend in wierook en febier onder kranfen begra .
Heil hem, zoo alks hem blijfc, was hem de Tijdgenoo ;fchonkI
RHIJNVIS FEITEte

tempel ,
Ferhem I den ICLoPSTmt, den YoutiGInNederlands Dichteren .
Hebbe ook de PLATO van 't Noord Hem niet ala Lesaling gekend .
JAKOB GRIMM, D& GELRERDSTE TEUTONISCHE TAALKENNEIt
VAN ZUN' TIJD.

fbbolden
Vaak heeft men 't kroost onzer Eeuw Pygmeen in Geleerdheid ge .
Gaimm, men zie vaa uw werk ; Reus,men bewondet'en nwljg'tMEVROUW VAN $TA&'L EN VOSS .
.)
(Zie de l4lkmagne, I. peg. Sts

Gisp niet , doorluchtige Vrouw, den lief lift en Zanger van Eutin,
Wijl uw' Lutetifchen fmask 't hulslijkeenvoew'ge mishaagt!
Edel antielsmaakt de coon van HOMERUS den Leerur van Grilnau,
En zelfs THEOCKUTUS Boer (preukt in 'a Idnidrs meat .
Groningen, i9a6.

RAAD VAN F,EN OUDEN BOER AAN ZIJN' ZOOM .

W

ees braaf, mijn zoon I wees altijd braf,
Tot aan bet koele grat ,
En wijk Loch nooit een vingerbreed
Van Gods geboden of 1
Dan zal bet pelgrimsieven u
Slecbts groene wegen bin ;
Dan kunc gij , zonder angst of fcbrik,
Den dood in de oogen zien .
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Dan zal de ploeg Reeds in uw hand
Ligt als een veder zijn ;
Dan zingt gij bij den waterkroes ,
Als waar' hij vol van wijn .
Den boozen flechts valt alles zwaar .
En alles wor4t hem zuur ;
De Duivel drijfc hem ginds en her,
En laat hem rust noch duur .
Hem lacht geen blijde lente toe,
Geen vrolijk korenveld ;
Hij is op list en logen uit,
En wenscht zich niets dan geld .
De westewind , ja 't lindeblad
Ruiscbt hem elk lachjen af ;
En , is hij zelfs bet leven kwijt ,
Hij vindt geen rust in 't graf.
Hij moet er uit in 't fpokenuur,
Al ftaat bet hem niet aan ,
En, als een zwarte kettinghond,
Vlak voor zijn huisdeur flaan .
De fpinfler, die to middernacht
Al mijmrend huiswaarts gaat,
Beeft voot hem als een . pooelblad ,
Als hij zoo voor baar ilaar.
Dan fpreekt nog elk des anderdaa gs
Van 't vreeslijk nachtgezigt,
En wenscht in 't heetile hellevuur
Den dooden boozewichr .
Die oude Koen was tot aan 't graf
Een ware hellebrand ;
Hij ploegde fleeds zijn buren af,
En flal hun heel wat land .
ploegt hij fours, geheel van vuur,
Ook op zijn buurmans grond,
En meet bet veld al op en neer ,
Een' vuurdraad in den mond .
Gelijk een ftroofchoof brandc hij dan,
Den vuurploeg nagejaagd ,
En ploegt iu lichtelaaije vla .n
Tot dat de morgen daagt .
NO

RAAD VAN EE*' OUDRN BOW

AA* ZJN' ZOOM,

PIE

Once Ambtman, die do boom fnesd,

En herten fchoort is 't bwb,
Draaft 's nachts nu met een' zwurwt b9m,
En op een g4oeijetxd alas .

Sums gnat hij ook wel, *1s een }beg,
Door 't dorp om aan wie Oak,
En krijgt dan van de jongens flaag :
Wier vaders hij betrok .

En Heerom , die op 't danfen fchold,
Een flilie woekeraar,

Staat 'snacktx, ii 'K zw4rAc fpoohgpwaad,
Ten twaalf uur aan 'c altaar .
Dan bromt hij met een dof geluid ,
Dat ftraf en wrack vermeldt ,
En telc dan in de Sakristij
Zijn biecht . en offergeld,
De Jonker, die bij fptl en daps
Het goed der weezen fit,,

Rost an, o*fuisd van naar g1lega ,
Ter feest Tangs £*tans, pad :
Gekleed in bMauwe, zwavelvlam,
Rijdt hij naar Blokbeargs top ;
V66r zit een Du,evel op den bok,
Twee Duiveis, ashter op I

Wees braaf, mijn zoom wees altijd braaf,
Tot can het koele graf,
En wjjk toch noolt een vingerbreed
Van Gods geboden of I
Dan zoekt uw kleinzoon eens uw graf ;
Zijn tranen vinden 't oord ;
En uic die tranen komen dan

De lentebloemen voort .
Naar H O L T Y.
I8326.

MERKWAARDIO

A . S. v. R,

KONTRAST .

Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen .
Weledele Heer en Vriend !
1n de maanden Julij ,

Augustus en September is in de Ge-

Jl$g

MERIWAARDIG tcomritASDM

meente, wear Ik thane woonachtig ben, (Porden genaamd)
en welke vierentwintighonderd zielen tell, ilecbts din mensch ,
en wel een man van 70 jaren , gettorven . Indien UEd . dic
flerk kontrast met de vreesfelJke fterfce op andere plaatfen
ale merkwaardig genoeg be(chouwt, om er publiciteit aan to
geven, zal bet aangenaam zijn aan
Den Bull, bij Zurphen,
01126.

D

UEds . dienstv. Dienaar en Wend
VAN Dds s$L, Jz. M D.

VE PAUSELUKE

JAGER .

e tegenwoordige Pans, LEO XII, is een beWnnaar van
de jagt , en heeft van zijne jeugd of aan voor dit vermaak
eene hartstogcelijke genegenheid gekoesterd . P i u s VI had
denzelfden fmaak , tot dczelfde hoogce gedreven . Met opge .
febort kleed, den fnaphaan in de hand , de weicasch op zijde ,
ging p i v s in de Cechignola bet wild opjagen, hetwelk hij
een' beftendigen oorlog had verklaard . Gaarne maakte hij kennis met jagers van erkende bekwaamheid in bet vak . Ver.
nemende, dat de Abc Da GENGA, die mede dikwijls ter
jags ging, een verwonderlijk juist geoefend oog had , deed
blj denzelven zich voorfiellen op her jagtterrein zelve, en
zeide tot hem op een' fchercfenden coon : ,, Mijnheer de
• Abt, men zegc, dat glj even behendig eene lijster weec
• to treffen, ale een Inquificeur eenen vijand van den H .
• Scoel ; Ik ben zeer verlangend, getuige ce zijn van deze
• uwe bekwaamheid . " Eene zoo verpligtende uitdaging vor
derde een vaardig antwoord , en de Abc deed den Paus niet
lang op betzelve wachcen . Een vogeltje trok , toevallig ,
boven deszelfs hoofd voorbi) , en , hoewel bet arme dier met
dic pleit der ijdelheid niets ce maken had, mikte de Abc op
betzelve, en hec viel onmiddellijk voor de voecen van den
verbaasden Paus neder . Pt us , verrukc van eene zoo fchiuerende verdienfle, en van meening zijnde, dat waardigheden
alleen dezelve konden beloonen, vergunde den Abc ME G a t+GA den toegang in bet Paufelijk Huis, en opende hem cle
poort der eere, hetwelk vervolgens aau LE o XII den mijcer
beeft bezorgd .

MENGELWERK.
NADER ONDERZOEI(, O MTRENT DE OVERLEVERING
WEGENS PAUSIN JOANNA, TE ONREGT VOOR WAAtt
GEIIOUDEN IN DE LATERE MIIDDELEEUWEN.

(hcrvo)g en Plot van bl . 715 .)
III . Maar wijkt men van den inhoud der oorkonde,
als van den ouden ftandaard, waarop men zichvertrouwde, laat bet zijn ten deele en naar eigen goeddunken,
Incer of min af, dan valt bet moeijelijk to ramen, wat
doze of gcne , die van ons verfchilt , als waarheid vermcent to moeten vasthouden . Intusichen, bij zulk eene
erkentenis van dcn fabelgeest des tijds , heche men zich
wel bet, m_~est aan de oppervlakkige aanteekening, die
men i:mccnt , cat van, nI A It I A N U S SCOT U S afknmttig
is , en dus 1uiLlt : „ Aan L E o IV is J 0 A N N E S , eene
;, Vrouw, opgevo1--d, en regeerde twee jaren, vijf
„ maandcn en vier dagen, 7cljk beweerd wordt ." Zon;
der ons in to laten met den ftrijd over deze plaats, en
bet gewis bciangri 1c (lot derzelve , leggen wij alleen het
den .kbeeld , daarin vervat , ten grondflag van een nader
onderzoek .
Immers , door werkcliik voorbeelden voorhanden en be1end zijn in de Gefchiedenis, dat Vrouwen de Monnikspij gedragen , on in ftlannenkloosters gelcefd hebben ;
daar men weet, dat to lionfantinopel, door invloed van
hot diet) verbasterd I-Iof,, en bij het heerfchend zedebederf, Gelhedenen, mislchien ook cene Vrouw, verheven werden en gezetcn hebben zelfs op den Patriarchalen zetel (*) , laat zich de mogelykheid, dat jets van ge•
lijken aard to Rome gebeurd kan zijn , even weinig ontkennen , als wij genegen zijn , her , op twijfelachtigen
grond, voor eene waarheid aan to nemen . Maar, hoe
(w) B 0

w

the Ilist . Of the Popes, VOL IV, p .251 , 252 .
I4a6 . No . I6.
D d d

E R,

IUNGELW .
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geloofwaardig DI A R I A N U S gehouden worde , tnveehonderd jaren na de gebeurtenis, die hij aanduidde, de pen
voerende, mag zijn getuigenis niet opwegen tegen dat
van eenen tijdgenoot , A N A S T A S I U S, den Boekbe .
waarder, reeds door ons gedacht, en regtflreeks inloopende tegen het zijne . Evenzeer wederfpreekt hem daarenboven eene plaats in de Brieven van II I N C DI A R ,
eenen anderen vermaarden tijdgenoot, waarin die Prehat gewaagt van „ Gezanten, door hemzelven van
~, Reims naar Rome gezonden , die , nadat zij op reis den
• dood van L E o verflaan hadden , hunnen weg vervolg• den , en , bij hunne aankomst aldaar , B E N E D I C T U S
• aantrofen, op den H . Stoel gezeteld ." Zoo luiden
nagenoeg 's mans woorden , die zeker , even min als de
plaats bij A N A S T A S I U S (*), geene tusfcllenruimte
Voor J O A N N E s' Regering, zonder cene gedwongene
verklaring, to onderflellen overlaten .
Men bewere hiertegen niet, dat M A R I A N U S nit
echte en nu verlorene bronnen geput, en dezen zoo
Wel, als anderen zijner voorgangers , kan verbeterd hebben, ja de waarheid aan den dag gebragt . Want hoe
deze gisfing overeen to brengen zij met die vernietiging
van ieder blijk van aandenken aan de Paufan, welke men
evenzeer flaande houdt, en die voorzeker dadelijk of
kort na haren dood zal bewerkflelligd zijn, is wederoni
voor ons cen raadfel, dat wij aan alien ter oplosfing
overlaten, die van deze nimmer bewezene daadzaak
droomen .
Dit leidt ons terug tot eene overlevering, of gerucht, waarop trouwens het bijvoegfel, ofJlot, ookwijzen zoude, zoo het als echt erkend words. Op onze
beurt nit betwisten wij niet , dat, na verloop van een
aantal jaren, enkele gebeurtenisfen kunnen opgefpoord,
uit den duisteren nacht der vergetelheid to voorfchijn gebragt , en geboekt worden , die alsdan ten voile geloof
verdienen mogen . Alleen wij vermeenen, dat, inzonderheid na de uitvinding der fchrijfkunst, hctzij de zaak,
(* .l tie boveu, bi, 6:554,

WEGENS PAUSIN JOANNA .

755

die de aandacht des tijdgenoots ontgaan mogt, hetzij
de geringheid van ftand of het mindere aanzien, hetzij een zamenloop van audere redenen, die de openbaarwording tegenhielden, maar bovenal de wijze, waarop
de nalporing van bet voorledene gefchied zij, of wel dit
een en ander is zamen, ter begunftiging noodig is van
eene latere vermelding der waarheid, wanneer zij ingang
Vinden zal . Een enlcel voorbeeld zij bier genoeg . Bij
mangel van belangftelling, en door ongunftigen zatnen1^op van omttandigheden, fcheen voor altoos het aandenken aan den Uitvinder van de Boekdrukkunst, L A irn r N S K oS T L it , to zullen verloren gaan . Door den
opgang alleen van zijne kunst aan andere wereldoorden,
en door het verfpreiden van menigerlei uitgave van werken, heerschte er ffeeds in 's.mans Vaderftad, wegens
hem en zijne verdien ten , eene blijvende overlevering.
Ilierdoor opgewekt, onderneeint de vermaarde J U N I U S
zijne navorfching , en vindt hij zicli in ftaat, op echte
getuigcnisien afgaande , zijn fchoon verflag der wereld
voor to leggen . Dan toch de waarhcidsmin, en de achtingg van dien Gcleerde , is niet genoeg bij velen ter overtuiging . Ilet jaloerfche Mentz en wahtrouwend .Europa
wederfprcekt hem ; tot dat nieuwe doorflaande proeven
en eene openbare Feestviering to Haarlem , v66r weinige
jaren eerst, de zaak voldongen hebben . Maar nagenoeg
bet omgekeerde ontmoeten wij hier, waar fprake is van
eenen Hierirch , cn een genoegzaam tijdperk van deszelfs Regering in de Wereldfiad Rome, v66r omflreeks
twechonderd jaren . Die waarheid vooruitgefteld zijnde,
laat zicli wel niet ontkennen, dat van cenen Paus, wien
,E w opc ;
men wil , vereerde , en voor welken de
Kerk zich neclcrboog, na deszelfs dood zoo duurzaanl
een geruchtc overblij ven kon , dat r r A R I A N U s , daarop
afgaande , van hcm gctivaagd had , dien men tevens be •
weerde ee;zc
gcwecst to zijn . Flet gczag, dat
nicer is, van zoo laten Schrijver kon ter aanneming diet
ongemecne geheurteni,s misfchien voldongee geacht worden , indien er tramclijk geenc aanteekeningen uit geheel
Il d d
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dit tijdvak alsnog voorhanden waren . Nu daarentegen
ontzenuwt bet eenparig flilzwiiren van dezen wegens
J 0 A N N E S A N o L U s, door niemand hunner under de
Pausfen opgenoemd, ik laat flaan -als eene hrozlw vermeld, al de kracht van bet bewijs, dat men nit de plaats
bij n1 A R I A N U S ontleenen wit . Hoe bedachtzaam die
getuige van zoo laten dag onderfleld worde geweest to
zijn in bet navorfchen der overlevering wegens de Pazafin, de mogelijkheid laat zich toch niet betwijfelen , dat
eerie valfche mare, hoe en wanneer in omloop gebragt,
hem misleid hebbe . Maar onkunde van de Regering van
g o A N N E S VIII, en diens opvolging op Pans L E o IV ,
kan nooit de reden geweest zijn , waarom tiidgenooten
van hem niet zouden gewaagd hebben . Ilun flilzwijgcn
dus, en nog meer hetgene men leest bij A N A S T A S I U S
en H I N C III A It (*), logenflraft de overlevering , to on .
regte door si A R I A N U S als eene waarheid gebockt .
Ilet is wel zoo, zij, die op dezen, on bet gelool' van
volgende Eeuwen, hot aanwezen der P-zrrfri hardnekkig
volhouden , grijpen , ter oplosfing van dat IIilzwijgen , but
vermoeden aan , dat men to Rome aan hot Ilof , en bij
de Geestelijkheid in bet algemeen , den toelcg gehad hebbe,
om alle aandenlcen aan dat voorwcrp van oncere , ea haren gehaten naam , in ceuwige vergetelnis to doen we, .
zinken . , Maar, behalve hetgene door ons alreede tegen
- dien waan in bet midden gebragt is (f) , mogen wij nict
voorbij op to teekenen , dat van zulk con Paufel ik befluit,, en van zoodanige zamenfpanning , nergens in do
oudheid, ook bij M A R I ANUS s c o T U s geenerlei aanduiding, of fpoor van bewijs, to vinden is . Naar bloote
willekeur, en opgeraapte gisfing, verflout men zich atzoo, de vlek van opzettelijke onopregtheid aan to wrijven
aan eenige meer of min achtbare Schrijvers, die gedurende
een tweetal Eeuwen , zoo in de 1Vesterfche als Oosterfche Kerk, do pen gevoerd hebben . Allen zouden, zij,
(*) Zie boven, bl . 654 en 754.
( j ) Zie boven, bl, 651 en 652,
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die zoo menige ondcugd en gruwelen der Pausfen van
dien tijd naar waarheid vcrhaald en ook doorgefireken
hebben, uit biigelool, of lage vleijerij, overeengekomen
zijn, om , niet do oncer en Ichandelijken dood der Paufcn , tnaar zelfs den naam Van JOANNE SAN G L U S ,
en diens geheele i egering, to verhelen ? Blijkbaar overdrijft men des , onzes inziens , de zaak , met to beweren ,
dat men van dozen, indien hij antlers ooit den Aposto .
lifchen fioel bekionimen had, zelfs niet als Tegenpaus,
zich zou veroorloold hebben to ipreken : of wederom
then vervalt tot ongcriimdheid , indien men wil , dat
P H 0 T I U S, en andere Schrijvers der Griekfche perk,
hoezeer vooringenomcn tegen Rome, en vijandig tegen
de Paule1ijke Ilierarchii, dccl hadden in die overeenkomst,
en zich, ten koste d.er waarheid, leenden tot het verzwiigen van j o A N N F s' naam , na verloop van Ecuwen
door le Kcrk zelve
rd .
Trouwcns, iniicn men alles to zamen neemt, wat wij
hier en bevorens voordroagen , om de onderfielling to
bellrijdcn van ceren vcrmcenden ijver der Pauslen en
Gee,stcltiken to uitdcl, ;ing der herinnering aan de Paufin, in gen wii dozen waan voor eene herlenfchlm, of,
wat mis,chien gevalliger klinkt, voor eenen uitvloed aanzien dc,, vuuro .)rdeels , opyevat bij den hevigen ftrijd
tustchen Room :.ch en Onroomsch . De zwarighedenhierom , met zoo veel gclcer 1heid als vernuft door den vermaardcn S h A N II E I AI geopperd , tegcn de bewijzen en
voornamere gctuiyenisi .n , uit bet eerfte tweetal Eeuwen
ontleend , gaau wij to liever met Itilzwiigen voorbij , om .
dat dezelvcn vooral zijn al •g eleid uit dien met rede verdachten waan . Ilet eenvoudige veelmeer achten wij,
war do fpreuk van B 0 E It II A A V E , het kenmerk der
waarheid to zjjn ; en op dien grond houden wij die kri •
tiek voor overbodig , en die uitlegging van doze en gene
gezegden to ver gezocht , die hetgeen duideliik is afkeurt,
en daarom verJrreren wil , owdat bet tegen het eens opgevatte voor I rdcel lirgdr . \VIj derhalve verrneenen, na
abcs , tivat }e_cJJ \c-2 .i , d .IL Let Pausi:alap Van 1 0 ANN %,
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nagenoeg evenzeer to verwerpen is, als wanneer men in
onze Gefchiedenis , op gezag van deze of gene overlevering, thans eenige melding gemaakt vond van eenen Grave
Ir L 0 R I S VI , of J A N Ill ; om niet to zeggen van eenen
Prins M A U R I T S 11 9 Of F R E D E R I K II, div , korter
of langer, gedurende de Staatsregering, in bewind, als
Stadhouders , zou,den geweest zijn , in weerwil der betere
narigten van dien tijd. Wij zeggen nagenoeg ; want zeker, na de~ uitvinding der Drukkunst, zouden volksgeruchten en fprookjes wegens vroegere Eeuwen moeijelijker opgang maken , dan in de tijden der onkunde en
ligtgeloovigheid , waarover wij handelen ; tijcjen , dat
meer is , waarin de fchaarschheid van overgeblevene aanteekeningen ons kwalijk , of niet , toelaat, den oorfprong
of kleene aanleidingen tot het verdicht verhaal na to fpo :
ren, alhoewel deszeifs onwaarheid volkomen gebleken
moge zijn .
IV . Ongaarne begeven wij ons , ten f otte , op dien on'
vasten grond, en in bet ruime veld, dat zich bier voor
velerlei gisfing opent, doch waar men tevens den vinger,
mist, die bet regte fpoor konde aanwijzen . Een enkel
woord nogtans tneenen wij ter oplosfing van bet raadfelachtige to mogen zeggen, met onderwerping aan beter
oordeel, en om eenen enkelen wenk to geven, hoe mis .
fchien uit meer dan Une aanleiding bet verhaal nopens
de Paufin ontftaan kan ziju , en aangegroeid tot zeker
gebeel . Niet to eeremaal verwcrpelijk achten wij bet
reeds geopperd (*) en bij anderen almede gekoesterd denkbeeld, dat de verwijfdheid der Pausfen, en wel bijzonder die van B E N E D I C T U S III , den grond gelegd
hebben tot eenen fchimpnaam, waaruit dan bet gerucht
wegens eenen vrouweljken Paus aanvankelijk geboren wierd .
Men voege hierbij eene andere, ook zeer aangelegene
bijdrage , welke de geleerde S P A N H E I N getuigt, in
fommige handfchriften van A N A S T A S I U S to hebben
aangetroffen, en die hierop nederkomt : ,, dat de eerf o
(') Zie boven s bl . 65s .
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59 onlusten tegen B E N E D I C T U s zouden,verwekt zijn
„ door eenen j o A N N s , Diaken bij de Lateraan„ fchc Kerk, die mLt eenen bijcenverzamelden op,, roerigen hoop, uc pooricn (van bet Paleis) met
„ geweld opengebroken zijnde, introk, met oogmerk
„ om zich op den Paufclijken floel to zetelen, m1ar .die
„ ook van daar mer groote fchande uitgedreven heeft
„ moeten worden ." Opmerking verdienen gewis deze
laat(le woorden wegens den fchandel ken val van dien
kortflondigen Te enpaus ; dan toch to onbepaald is hier
de uitdrukking , die ook van elders geen licht ontvangen mag, om met dezelve de zonderiinge gefchiedenis&
der Paz
.,/in tot in Karen vollen oorfprong na to gaan en
to huis to brcngen . Inrusfclien de eigennaam van J o A NN ES, dien men bier aantreft, en die een tijdgenoot, jv,
ook een oprocrig beltrijder van den verwijfden BE
E N ED I C T U S geweest is , geeft, hoezeer van verre, eenen
wenk omtrent den loop van een gerucht , dat, waar en
onwaar bij voortverhalen dooreenmengende, alzoo die
overlevering tot thud lion brengen , waarvan men wil,
dat hij DI A R I A N U s gewaagd zou zijn . Eenvoudiger
en meer voldocnde is zeker de oplosfing van bet verdicht .
fel wegens It o at UL, U S en R r iI U s, als kinderen to
vondeling gelegd , en (gelijk zulks Eeuwen land almede
to R() ;,'rc weiecr gelooid wierd) in dien verftooten toeiland gezoogd van cone wo't'in . Immers de bijnaam L uL' A (Irolvin) , door herders aan beider onkuifche zoogvrouw L A U It E N T I A gegeven , doet in die overlevering
al bet wondcrbare op cons verdwijnen (" ) . Niet alzoo
vermag men hier to llagen, ook niet indien men, gelijk
wij voorflelden , aau i I: N E D i c T u s en opgenoemden
J o A N N E s beiden denkt , en de verwijfdheid des eenen ,
to gelijkk met de herinncring aan den gefchandvlekten naamm
des andcren , voor de aanleiding houdt tot den waan ,
dat zekere j 0 A N N It S A N G L U s en Paus en hrouw
zoude gewcest zijn,
\ r 001 . her r .vcri'' ; , indien bet cenig gcloof verdi.ent,,
plat , geduremic dci, iuup vaii Eeuwcn, evenzecr weg~ns '

g6o

NAD$A ONDBREORY, OMTENT DE OVELtLEVERING

heerfchende c1amheid als zedeverbastering befaamd, do
gef biedenis der Paufin allengs getooid en verrijkt wierd
met ergerlijke lotgevallen, aan haar bejegend, dan is het
wederom niet noodig hierbij alleen to denken aan loutere
verdichting, zonder eenigen grond in gebeurde daadzaken . Gelijk men oudtijds in de fibeleeuw, tot meerdere
bevreemding en verbazing, verrigtingen van velen, of
bej.egeningen en lotgevallen van onderfcheidene minder
bekende perfonen, zelfs ondanks verfchil van leeftijd, bij
Volksverhalen en in dichtwerken zamenfmolt tot 6dn ge,
heel , of wel aan 6dnen enkelen toekende, waaraan ook
anderen deel badden ; zoo fl;ellen wij ons voor, dat de
overlevering, in de X1IIde Eeuw, lotgevallen wegens
JOANNA verhaalde, die vroeger of later, in bet bekende tijdsbeftek, wel niet aan eenigen Paus wedervaren
zijn , dan toch , bij dezen of genen Paufel-ijken optogt en
kerk(taatf e , l ortftondigen aanftoot en velerlei opfpraak bij
de menigte Warden . Daar de Gefchiedenis zwijgt, en de
gronijkfchrijvers welligt bet gebeurde der opname onwaardig keurden , is bet onmogelijk , zelfs bij gisfen ,
iets aan to wijzen, war zich flechts bij de toenmalige zeden, en vuile ondeugd aan bet Paufelijk Rof, cenigermate laat gisfen . Te eerder denken wij aan zulk een bijvoegfel, met den opgayg van her volksfprookje wegens
de Paufn aan bate ge chiedenis verbonden , dewijl de
overlevering, die fpreekt van den veranderden flaatfieweg
der Pausfen bij plegtigen gang naar de H.oofdkerk , onzes inziens , eene ergernis van lateren tijd fchijnt to verraden , nadat zich de Hierarch gezeteld bad op her Yatikaan. Intusfchen, waar zoo veel duisternis heerscht,
vermeten wu ons geenszins eenen ftraal van helder licht
to ontwaren ; en lust her ons Diet , rend to tasten, waar
vele meer ervarene mannen alreede vruchteloos omdoolden, ja ook, door fchemeringen misleid, gedwaald hebben . Wij deelden flechts ons vermoeden , ter oplosfing
van bet raadfelachtige in dezen , uit onderfcheidene bronnen , of aanleidingen , aan anderen ter toetfing mede ;
inaar houden her tevens daarvoor, dat de onwaarheid van
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bet beftaan eener Paufin to bewijzen is, aihoewel de herkoinst des verhaals, bij mangel van narigt, niet opgefpbord, of althans tot geene zekerheid gebragt kan
worden.
J. B $ . to L.
BRIEF VAN PROF. VOU rE ,

OVER HET BESLUIT ,

BETUEKKELJJ&

DE WISKUNDIAE STUDI€N.

Ann den Redacteur van de

I

Vaderlandfche

Letteroefeningent.

Mijnheer I

et Befluit zijner Majesteit van den 9 September 1 .1 ., be
trekkelijk
k de wiskundige fludi€n son de Latijnfche Schalen
en Akademien, heeft bij velen den indruk gemaakt, alsof
biermede eene zeer groote verandering plaats vond in de ver-.
ordeningen, welke op dat fluk tot nu toe hebben beftaan .
en een vermoeden doen oprijzen, dat son deze ftudign, in
bet vervoig, een belong zou gehecht worden, tot dusverre
aan onze akademifche inflellingen geheel onbekend . Dic Be .
fluit bepaalt, dat voortaan niemand bet Kandidaatfchap in de
Letteren , voorbereidende tot de Godgeleerde en Regtsgeleerde fludi€n, zal kunnen vragen, zonder vooraf een eaamen
to hebben afgelegd in zekere gedeelten der wiskunde, die
aldaar opgegeven worden ; terwiji to voren de fludent tot de
vereischte examens voor bet Kandidaatfchap in de Letteren
werd toegelaten, enkel voorzien van een bewijs, dat hij de
lesfen over wiskunde had bijgewoond . En nit deze verandering in bet Befluit van den 2 Augustus 18rg, hetwelk on .
ze inflellingen van middelbaar en hooger onderwijs regelde,
is de vrees ontflaan, alsof hierdoor een hindelpaal voor ve .
len gefteld werd son de volvoering hunner eigene fludien, en
bet gebeuren konde, dat jongelingen, no votbragten letterkundigen arbeid , met begaafdheden, welke ban poor hun
toekomftig beflaan den besten uitflag hunner pogingen beloof .
den, nu zich gefluit zouden zien, door gebrek son kennis
van wiskunde , in hunnen voorcgang tot den regtsgeleerden of
geestelijken (land, welken zij , ook zonder die wiskundige
kennis, met mister hadden vervuld. Het is mij toegefcheU n, dat in die vermoedens de waarfcbijnlijke gevotgen van
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bet nieuwe Befluit niet naar waarheid worden ingezien. Als
dit bet geval konde worden , indien nit de nieuwe wetsbepaling moest voorcvloeijen , dat iemand verhinderd werd die
pinats in de maatfchappij cc bekleeden, welke hem zijn nanleg van geest, of lust, of uicerlijke omflandigheden aanwezen, alleen omdat hij weinig gevorderd is in wecenfchappen, die, hoe nuttig zij dan zijn mogen , toch niet ononc .
beerlijk zijn, en zelfs geene onmiddellijke toepasfing hebben
op zijn vak, - ik weet geene nuttigheid van wiskunde,
welke tegen zulk een nadeel zou kunnen opwegen .
De vraag aangaande deze nuttigheid zelve, en waarom de
gronden der wiskunde moeten geleerd worden door hen, die
niet tot wiskundigen worden opgeleid , begeer ik nu niet
van cc roeren ; eene vraag , die meet algemeen is, en die
bet zoo moeijelijk valt vrij to houden van grootfpraak van
den eenen, en onverdienden fmaad van den anderen kant,
omdat min eenig oogmerk is de overweging van dit Belluit, dat, althans voor her tegenwoordige, de vraag
beflist beeft. Ik geloof , dat de vrees voor de fchadelijke
gevolgen van bet examen voorc1omt uit een verkeerd begrip
van de wezenlijke ftrekking van examens . Her is toch eene
oppervlakkige befchouwing , die in deze akademifche inftellingen Been ander doel ziec, dan om goed to keuren en of ce
wijzen : zelfs de boogite examens, bij her voleindigen der
lludien en her verlaten der Akademie , die dus in zekeren zin
den weg openen cot den ftand , dien men gekozen heeft ,
kunnen niet gezegd worden daartoe beftemd ce zijn, om over
de bevoegdheid tot eenig vak uitfpraak to doen ; om vooraf
bet geluk en de eer to bepalen , welke de uitkomst moec be .
wijzen en de were .d alleen kan fchenken ; om onze beftemming to verzekeren door een diploma ; ce beflisfen in cdn
woord , zonder her beproefd to hebben , wie bekwaam zal
zijn cot zijn beroep , en wie nier . Zulk eene magi ware her
weinig geraden nan geleerden op cc dragen, zij mogen zijn
de onpartijdiglte, de fcherpzinniglte, de beste der menfchen .
Geene Faculteit, of Senaat, kan de bevoegdheid hebben ,
om iemand to ontzeggen her aanwenden zijner pogingen naar
eer en fortuin langs de wegen, welke hij voor zich ziec en
de maatfchappij kan coelaten, waar misfchien her welingezien
algemeen belang vordert , dat verfchillende wegen zouden
openflaan , en niec voor eenige bevoorregten , maar voor alien
gelijkelijk zouden openftaan . En als dit her geval is van
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die hoogere examens , de iaatf'e magt , die de Akademie over
hare leden uitoefent, dan zeker kunilen de lagere examens,
die de kunde beoordcelen in zekere voorbereidende undies,
simmer bedoeld zijn, om hinderpalen in den weg to leggen,
of om iemand terug to houden,alleen omdat hij minder ken .
nis heefc aan gedeelten, die men geoordeeld heeft tot meerdere volmiaktheid in de vervuiling van zijnen ftand iets to
kunnen toebrengen . 11 ;,r wezenlijke nut van akaddmifche examess is een zedelijke invloed van bet hoogfle aanbelang,
welken zij , behoorlijit ingerigc zijnde, over den geest van
jonge lieden uitoefenen, en welke alsdan dergelijke veroFdeningen aan haar oogmerk ten voile doen beantwoorden . Het
is eene zedelijke tucht, de eenige waarborg, dat mete zicls
op zijne ftudien heefc bevlijtigd, een eigenaardig middel, dat
wezenli.ike verdienlten doer aitkomen cp eene wijze, die
vleijend is en vereerend voor den bezitter, en den minbegaafden of mingeflaagden aanfpoort, zonder ook hem zijue
kans to ontzeggen ; en de uitkomsc is dan ook, niet, als bij
eene verkiezing, een louter „ toegelaten" of „ afgekeurd ;"
maar bet gevoig is, dat, met weinige uitzonderingen, alien
bet examen doorgaan, de een met meet, de ander met min .
der glans (*) , maar dat alien, die niet ledig zijn gebleven,
of roekeloos de voorwaarden hebben veronachtzaamd, de ge .
legenheid bekomen , om hun geluk en bevardering op hunue
eigene wijze en voigeus hrinnen bijzonderen aanleg to be .
proeven . Geftrengheid wordt bier vereischc, niet met oog .
merk om met regrerlijke naauwgezetheid eene wet toe to
pasfen, maar opdat die zedel ;Ae invloed in zijn geheel be .
bouden blijve, die verioren gaat vau bet oogenblik, dat een
examen in een' blooten vorm verandert . Ik houde mij over .
tuigd , dat de examens over de wisk unde , tot geen andet
doel beftemd, in geen' anderen geest zullen afgenomen worden ; en dat dus de angstvallige bezorgdheid van de genen ,
die gelooven, dat voortaan een beletfel is aangebragt, dat
ons van de kunde van menig een begaafd jong mensch zal
verfleken, geen' waren grond kan vinden in de enkele om .
ftandigheid van bet examen .
Want, meent men eenig ander bezwaar to vinden in de zaak
zelve, dan beftond dat ce vorer, even als nu, en is bet ge.
(*) Ik bedoel hiermede niet die onlangs ingevoerde fchriftelijke discinctien 9 ecu raaatregel, dien ik niec goedkeur .
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wore voorbereidende Kandidaatfchap in de Letteren verkrijg.
baar gefleld op geene duurder voorwaarden dan to v oren . l k
herhaal, dat ik noch de nuttigheid der fludie van wiskunde,
noch de doelmatigheid van de wet van t8t5, welke die flu .
die invoerde, verdedig ; maar ik zie niet, hoe men die wet
kon behouden , zonder een' nieuwen maatregel zoo als dezen .
Die wet bepaalde, dat alien bet collegie der wiskunde zouden houden, toch zekerlijk met bet oog ;nerk , dat zij er zich
eenige kennis van zouden aanfchaffen . ik moet nu doen op .
merken , dat de nieuwe verordening niet meerder kennis van
wiskunde eischt, ]an to voren bij den Kandidaat onderfield
werd ; bet verfchil is alieen, dat voortaan bet bewijs, dat
men die kundigheden bezit, verfchillend is gemaakt ; dat
hiercoe een examen zal moeten dienen, terwiji men to voren
kon volflaan met bet testimonium van den Hoogleeraar in de
wiskunde, dat men ziine lesfen had bijgewoond . Dit bewijs .
fluk nu alleen kan , in bet hooger of akademisch onderwijs,
in geen geval voldoende zijn, of waarborgen, dat bet bijwonen der lesfen ook met eenige vrucht is gefchied ; zoo als
blijkt, als men flechts den aard van bet hooger onderwijs in
tegenilelling brengt met bet lager onderwijs, of bet fchoolwezen . Een Hoogleeraar is geen Schoolmeester ; hem is niet
opgelegd, om voor bet gebruikmaken der lesfen to waken ;
van hem wordt niet vereischc, dat hij bet den jongen lieden
tot pligt make, ze zelfs bij to wonen . Met dit to zeggeu
wordt niet verflaan, alsof hem clic geenszins ter harte grog :
niemand zal Loch zoo onrerfchillig wezen, om zich to vergenoegen met eeue gelegenheid aan to bieden, en niet eene
poging aanwenden tot aanfporing der genera, die daarvan bet
gewenschte gebruik konden maken . Doch bet blijft echter
zeker, dat hij niet geioepen is dit to dwingen, noch d erhal .
ve op eenigerlei wijze in to flaan voor fludien, die, bet
is haar eigen, niet gedwongen, maar vrijwillig zijn : de
grenslijn tusfchen bet onderrigc der Akademien en der Scholen is bier duidelijk to zien ; en vindc men hiertegen bedenkingen, bet zijn dan bedenkingen tegen de geheele inrigting
van bet hooger onderwijs, niet eene berisping uiclluitend in
dit geval . Mar bet gevolg is dan ook, dat bet testimonium
van den Hoogleeraar in de wiskunde Diets bewijst, met lof
gepaard moge getuigeu van ware verdienflen , maar geen de
minfle waarborg kan zijn, dac aan de bedoeling van de wet
van ISIS wordt voldaau, wijl dic getuigfchrift (bet mog
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dan nog zoo weinig gunflig luiden , alcoos is bet toereikend
tot bet oogmerk van toelating) niet kan geweigerd worden s
zoodra de lesfen maar eenigzins geregeld worden bezoclu .
Wilde men dus die wet behouden,de tegenwoordige bepaling
werd een fine qua non ; men zal ons Gouvernemena ten min .
Ile van geene overhaasting befchuldigen , dat elf jaren tang
aan de ondervinding overliet, om aan to toonen, hetgeen nit
den aard der zaak wet to voorzien was, dat wiskunde Diet
zoude geleerd worden, zoolang daarvan tnt Unig bewijs
moest flrekken bet getuigfchrift van den Hoogleeraar. Ik voor
mij althans zie geenen weg to kiezen , dan nit deze twee
: 6f de wet van 18 i5 aangaande de wiskundige fludien of
den
to fchaffen, en de jonge lieden ce ontheffen van de verplag.
ting om wiskunde to leeren, 6f een' maitregel in to voeren
zoo als dezen . Want langer to volharden op den tegenwoordigen weg, en voorbedachtelijk van de wet eene doode
letter to maken , zou tot eer ftrekken noch van de fluderen .
d e jeugd, noch van hare Hoogleeraren . En door de tweede
partij to kiezen , geloc4 ik Diet, dat bet lot der fludenten
bij bet nieuwe Beflnit verzwaard is, indien er eenige waar.
held is in hetgeen ik getracht heb aan to toonen , dat de vrees
aangaaude de gevolgen van bet examen Diet gegrond is, en
dat de gevorderde kennis van wiskunde Diet grooter is daa
die to voren was .
Zeer noodzakelijk dan ook was bet , dat die kenn;s, wilde
men haar vorderen, niet meer moest bevatten, dan wat een
ieder met behulp • van eenen leerlneester en een gewoon veriland, indien hij wil, kan bereiken . Ik meld dic opzettelijk,
omdat de groote omvang der wiskundige wetenfchappen at
hgt doet vermoeden, dat ook bet akademisch onderrigt,
waarvan bier wordt gefproken, eene uitgebreidheid heeft, die
geenszins bedoeld words, en die ten onregte in den waan
brengt, alsof er niet veel keuze overbleef tusfehen alles re
verr4gten en nlets to doen . 1k ken geen vak van geleerdheid,
waar dit minder bet geval is , en waar eene elementaire ken .
nis zoo volmaakt in haarzelve en zoo toereikend kan zijn .
Men heeft bet woord oppervlakkig wet eens toegepast op de
wiskunde, waar bet cock niet behoorde : die de zes edrfle
boeken van Euclides verf4aat , heeft geene oppervlakkige,
maar eene zeer elementaire kennis van meetkunde ; en wat
hij daarvan weet, dat weet hij even goed als de g ront.ae
wiskundige . Ik befchouw 1l,ec als eigen aan deze weten-
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fchap , dat men tot eene geringe hoogte kan komen , en ech .
ter van dat gedeelce volkomen meescer zijn , zonder eene enkeie fchrede verder to doen ; en indien dit waar is , dan zat
ik mij misfchien niec vetgisfen, met den geest van de wet
aldus to befchrijven : dat zij bedoeld heeft, niet eene uitge .
$redde kennis van vele gedeelten der wiskunde, maar, als het
mogelijk is , eene juiste kennis van weinige .

Anders, ik beken bet, is bet gelegen met de verordenin .
gen, in meergemeld Befuit vervat, ten aanzien van de wis .
kundige vereischten bij dat andere Kandidoatfchap , dat de
eerfte flap is tot bet Doetoraat in de Letteren. Dar hiermeer
vereischt words dan to voren plagc, en dat de vereischten
pier gering zijn, zal ik niec ontkennen . De juiste bepaling
van hecgeen een Kandidaat zal moeten weten, bet quantum
der kennis , die van hem gevorderd words, is eene vraag,
waarover moeijelijk twee menfchen zullen geraadpleegd
worden, en niec de een wat meer, de ander was minder
noodig achten. Het meer of rnin is zeiden vatbaar voor eene
koo zekere uitwijzing. Hier dan berust ik gaarne in betgeen de opftellers van dac artikel gekozen hebben, overcuigd
dac bet onmogelijk ware, allen hierin to voldoen . Voor bet
overige ftelt ons bet verband der andere aYtikelen klaarblijke .
lift voor oogen deze bedoeling , dat, daar reeds vroeger was
bepaald, dac flier dan Kandidacen of Doctoren in de Letteren
tot zekere ambten aan onze Latijnfche fcholen mogen be .
noemd worden , men langs dezen weg zal trachten, aan bet
wiskundig onderwijs op die fcholen meerder gevoig to geven, dan veelal cot dusverre theefc piaats gehad . Dit is een
gewigtig punt, waarover ik nog eenige aanmerkingen zal in
bet midden brengen .
Het is mij dikwijls voorgekomen, dat op die plaatfen,
waar de uitvoering van bet artikel op de wiskunde aan de
Latijnfche fcholen bet minst words nagekomen, de reden
veelal to zoeKen is daarin , dat 6f de Beltuurders , 6f de Leer .
meesters , Rectoren en Praeceptoren , minder van de nutcig .
held van het wiskundig onderwijs overtuigd zijn ; hecgeen
noodwerdig moet belemmeren en verkragen bet maken van
zoodauige fchikkingen, als tot dat einde noodig zouden zijn .
Dit words niet als eene berispiiig vermeld : bet nut cosh ,
de toepasfelijkheid , en vooral de noodzakelijkheid , dat alien
van wiskunde eenig denkbeeld zouden verkrijgen, zijn geene
wiskundige w9arheden, maar zaken, die, in een verfchil-
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lend light gefteld, noodwendig cot zeer ondetfchefdette beiluiten zullen geleiden, en waarover bet zelldet+liug ware,
indien de gevoelens van alien overeenkwamen . En sit melt
nagant, hoe ver die invioed van wiskunde op onze It anik
fomtijds is uitgettrekt geworden door hare bewonderaara, id
bet voorwaar niet vreemd, dot degenen, die, In andeede
vakken geplastat, dear met luisttr fehitteten, met verb*.
zing van renen invioed hooren, dien zlj welligt noort or* .
dervonden . Dan, dit betreft wederom de vraag over dd
wiskunde zelve, welke ik mij ditmaal geheel ontzeg . Br it
een ander punt, van veel gtooter belong, en bet eenige,
wasrover ik zon kunnen verlangea, dot lba mien huttne
denkwijze veranderden, wier doel it, opregc mede to
werken tot de uitvoering van de wet . Hot gevoele%
dot bij velen ingang vindt, is , dot niet de Latijnrebe, mealt
de Hoogefeholen de plants zijn, weir die vereischte beoefe .
ring van wiskunde to huis hoort ; dot de eerfte denkbeeldett
van algebra en meetkunde eerst dtadr moeten odtvangeh woeden ; dot, in edn woord, de wiskunde, zelfs in hart eer&
gronden, een onderwerp is van akademisch of hooger, niet
tan lager of middelbaar onderwijs. Het Is dit gevoelen, dat
lk befchouw als van tulk eene nadeelige (trekking, dot *%
her ti of niet voiharden daarin, naar miju oordeel, afhangt,
of wiskunde zelfs son de Hoogefcholen, its den zin, die bedoeld wordt, van elesnentair , dock algemeen wiskundig ontlerrigt, zai ktt •nnen beltaan of niet.
Dot dit gevoeten aangenomen wordt met opregte overtut .
gang , zs1 iii flier betwisten ; mast ik Itan Met gelooven, dot
iemand bet ter goeder trouw zal blijven nankleven, die een
itogenblik nadenkt , wat hooger otlderwijs is, en wat nicer
bljzonderlijk de etoeijelijkheden zijn van wiskunde . AIM
wetenfchappen hebben hare nloelielijkheden, war niet aliC
dezelfde. De meet bijzondere moeijeiijkheden van wiskunde
zijn bijna uit(luitend aan de intrede verbonden , en bef%aan
Merin, dot bet begrip van bet onderwerp en van de wijze
van behandeling niet sanfondt Most, de eigenlijke bedoeling
van al dot verrigten en bewijzen in bet east zelfs onvetftaanbaar is , - moeijelijkheden , die bier dadelif k tegenhouden, fomdjds zeer long tegenhouden, ninar ook to gelijk
Cene Cenige zwarigheid uitmaken, en, eenmaal to haven ge .
komen, ook geene tweede van lien aaxd achterlaten . Die
lens eene aequatie weet op to losfen, kan, onder geleide
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van eelr' leermeester, meet of min ver voortgann, zonder
grootere mocite dan die, welke eenigzins aan alien arbeid is
verbonden, treft ten minfle Diets onbegrijpelijks aan, dat
zijnen voortgang geheel fluit, alvorens hij toc die veel boogere gedeelcen nadert, die bier in geene aanmerking komen .
Op dezelfde wijze hij, die Bans eenige eigenfehappen vats
figuren geomec isch kent, is in fl ,at de geheele meeckunde
to doorloopen, met behulp van een weinig aandacht en zon .
der veel arbeids. De grootfle moeijelijkheden, die zich Dog
bier kunnen opdoen, zijn van een' geheel anderen aard, en
Diet to vergelijken bij die, welke den ingang belemmeren ;
bet zijn als ligte hindernisfen, vergeleken met een' volkomen
fliliand . Maar ook die Bcnige eerlle zwarigheid kan een vol .
flrekte binderpaal worden tot bet bereiken van de geringtle
kennis van wiskunde, en wie dien Diet to boven komt,
komt ook gees flap verder. Op welke wijze dan zal men
to werk gaan? Zekerlijk Diet door enkele verklaring, maar
waarfchijnlijk bier, zoo als overal, waar ooze voortgang
door eenigen grooten tegen(land belemmerd wordt, door
zoolang daarbij to blijven ililflaan, tot dat allengs gewoonte
en krachten oafs in that flellen diet to boven to komen ; en
daar zal dan een gids benoodigd wezen, die zich naar een
ieders vermogen fchikt, die lang wacht, en alle middelen
tot aanfporing in bet werk flelt, welke bier den weg openen,
dien men moet afleggen . En is dit Diet de gang van bet
fchoolfche onderwijs? Is de cijd , waarop jonge lieden de
fcholen verlaten, voor bet eerst hunne vrijheid bekomen,
collegian gain hooren over letteren , die al hunnen tijd in .
nemen , - is dit de cijd , dat zij over punten zullen gaan nederzitten, die in bet eerst uren vereifchen om overwonnen
to worden, en misfchien Diet kunnen worden begrepen zonder gedurige teregtwijzing van een' meester, terwijl inmiddels bet collegie voortgaat , en niemand naar hen wacht?
Natuurlijk dan zal hij , die dien eerilen flap Diet bevorens
heeft gedaan , dien bier Diet kunnen doen , tenzij hij eene
geestdrift gevoele , die alles to boven komt , maar die ook
daarom Diet kan verwacht, worden bij eene wetenfchap, wier
voorkomen zoo weinig van eenige hooge waarde getuigt.
Het is er in vele opzigten mede gelegen als met de Griekfche letterkunde : ook deze heefc hare moeijelijkheden, maar
Diet dezelfde . Her is Diet bet moeijelijlte van to begripen,
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mar van to omvatten en to onchouden, bet omIlagtige dier
taalkennis , dat bier de hinderpaal is . Verfchillend dus in
aard, komen beide daarin overeen , dat de eerfte beginfelen
Diet dan zeer langzaam worden aangeleerd ; en waar nu wordt
de Hoogle raar in dat vak bezwaard met bet inprenten, bet
onophoudelijk herhalen en veelvuldig oefenen, dat hierbij
noodig is, dat ons zoo van zelf terugwijst op een' jongeren
leeftijd , en verbonden is met alle de middelen van aanmoediging en dwang der fcholen ? Hij konde bet niet doen , inthen hij wilde , en indiea hij bet konde, zijn onderwijs zou
bij meergevorderden Been nut flichten, en er beftond geene
reden, dat bet een hooger onderwijs heecte . De gang bier
is vrij , onbelemmerd , kan niet traag worden, of bet ver .
liest van dac oogenblik bet eigendommelijke van bet hooger
onderwijs, zonder nogtans hat nut to bereiken van bet fchool .
fehe . Alle vakken van akademisch onderwijs vorderen niet
dezelfde hulpmiddelen ; maar zal in dit valt, als in de wiskunde, bet hooger onderwijs lets verrigten, zoo moet de
kennis , die ten grondflag flrekt tot bet volgen der lesfen,
Diet bier gevormd, maar medegebragt worden . Is bet , derhalve, dat aan de wiskunde dat belang blijfc toegekend, en
dat eene zekere kennis daarvau op onze Akadem :en aan alien
blijft nanbevolen, dan ook zal men bet oogmerk niet berei .
ken, dan door to zorgen , dat de grandflagen elders gelegd
worden , en de verordeningen to handhaven aan de Latijnfche
fcholen, welke een gedeelte uitmaken van bet openbaar on .
derwijs, en bepaaldelijk beflcuid zijn tot upleiding voor de
akademifehe fludien . De bepaling, dat geene , dan Kandidaten in de Lecteren, tot den post van Pracceptor worden
toegelaten , kan daartoe den weg banen , in verband met de
vereischten , nu door hot Befluit van 9 September 1 .1 . aan
dac Kandidaatfchap verbonden, door de Leeraren met bet valrder wiskunde beset bekend to maken , en daardoor , ware
bet mogelijk, den tegenzin to vermeesteren, die zoo dikwerf
tegen hetzelve words opgevat en gevoed . Maar intusfchen
geloof ik, dat niecs zoo onmiddellijk bet gewenschte oogmerk zal doen bereiken , als de overtuiging bij alien , wien
bet nangaat, die eenig beftuur over die inftellingen voeren,
dat van huune medeworking grootelijks afhangt, of aan bet
verlangen van bet Gouveroement aaugaande de wiskundige
ftudien kan worden voldaan ; dat het inprenten der eerfte
R9ENGELW . 1826 . No. 16 .
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gronden van wiskunde, eigenaardig behoorende tot de lagete
en middelbare fcholen, niet kan zijn eene bemoeijenis van
bet akademisch onderwijs .
Ik beb de eer to zijn, enz .
ao November, 1826.

J.

P. E . V OUT E,

Hoogleeraar in de Lhijsbegeerte aan het
llthenaeurn lllustre to zhnflerdam .

BRIEF OVER EEN' BRIEF VAN WIJLEN PROFESSOR BORGER AAN

DEN LEERAAR DER DOOPSGBZINDEN TE AMSTERDAM,
JAN VAN GEUNS .

G

Mijn geliefde Wend !

Gij hebt mij grooteren dienst gedaan, dan gij kondet vermoeden, met de toezending der drie preken ezv . van Do .
Ik was naauwelijks aan bet her(tellen
V A N G E U N S (*) .
uit eene bedenkelij ke ziekte, die, ach 1 zoo velen in bet graf,
en in rouw en kommer ge(tort heefc . De Beeldengalerij vats
Heimweekranken, die ik alcijd zoo gnarne gebruik en aan lij .
d2nden aanprijs, had mlj , bij vernieuwing, tot aangename
geestverkwikking en hartflerking gediend, en bleef mij zoo
dienen . Ik was regt blijde, dot ik mijn' U L Y S S E S V A N S Aik had hem naar eene lieve , langduL 1 s maar to huis had :
rig en christelijk lijdende jougedochter gezonden, aan weike
hij , naar zijne gewone ondervinding bij alle lijdende Christe .
lien, ook welkom was en nuttig. Aan haren vader, een' waarden medebroeder en vriend, die den troost des Evangelies
even zeer, als de beproevingen des lijdens, bij bevinding
kent, berigtte ik mijne langzame beterfchap, na mijne terugvoering van den grafkuil : ik verzocht van hem eene ftille
dankzegging son God , die bet zwijgen hoort, en den ootmoed der onderwerping bemint, voor mijne redding ; doch
niet zoodanige, alsof, in een tegengefteld geval, mindere
goedheid Gods zoude befaan hebben , dewijl alcijd diet ge .
beurt, wat bet beste is . Met dit geloof, dot men der jeugd
reeds vroeg moest inprenten , al ware b et doors A L Z M A N N'S
Huzaar Zlvartmantel, dien waardigen opvolger, of medgezel liever, van zijn' E'rnst llaverveld, lprak ik tot elk, die
mij christelijk gelukwenschte , of zoogenoemd felicitcerde,
(*) Zie Boebbefclaouwing , bl, 669-73 .
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daarmede, dot ik bet gevaar to boven was, zeggende
WA .
re ik gettorven , don ware de dood beter geweest : hij is of .
gekeerd, dewiji mijee oprigtlng tot nu toe beter is ." 13d
brief aan mijnen vriennd was eves vetzonden, toen1k,dg
melde preken opflaande, attereersc, op bi . r39, een' brief
van onzen s o it G E R vond , san v A N G E U N S geibhreven ,
toen deae zljne eerite echtgenooce in den dood verloren had .
En nu kunt ge wet begrijpen, dat 1k op dies brief eerie bij
zonderee becrekking had ; maar 1k kan Met gelooven, dat de
bekentenis van den invtOed mijns fubjectiven gevoels van z el .
v e de betijdeniS is, det een ander weinig hebben loan aan bet.
geen voor ml zoo heel veer zijn moest .
Ik wensch lien brief vele lezers toe, en daartoe eerie plaatt
in bet Mengelwerk der Paderfandfche Lrtteroefenfngen . it
meen, dat hij am dat Mengelwerk tot fieraad tat itrekken;
H# komt zoo ook ter kennisfe van velen , die welligt de go,
nrelde preken niet in harden krijgen ; en wordt of irhij reeds
#n een ander Tijdfehrifc opgenomen, dat tat de belangrljkheld bewijzen, en behoeft, als een Met ongewoon verfebtjna
fel, Met to belemmeren, en -- alien lezen ook niet STie TOda
fchriftef! .
't Is een brief, ceo genreenzame brief van a oR rn Bit aan
een' vriend . WIj dtagen roem op then Edele. Zljn tot feed
(orn niec van eenige kleinere en verfpreide dicht . en andere
fIukjes to gewagen, waaronder vooral de Brief emit hatert
aan zI`s Zoon ezv . behoort , in hec MengetWerk van den
. bt . 449) In de kanfelhulde,
Reeeitfent o. d. Rece*/: X11!
hem , zoo fpoedig , toegebragt door den Christenleeraar n o l
rots R, door a R o t s, en , op s O R G E It 's geboortepldats ,
door den ook reeds ontfapenen , waardigen a o U M A N s n It 0 Uw E R ; in V A N D E R P A L M'S Redevaerl4tg en den Lljkzang
van otxzen v o L L E N s reeft zijn roem ; doch vooral zijne
godgeleerde, wijsgeerige en letterkundige fc°hriften zullen zdnen roem overbtengen van gellachte tot gefachte. Zonde
ens, Nederianders, niec afles van onzen n o R G E R dierbaar
zijn ? Zouden wij dezen onverwachtee vond in ooze erfenis
Met gaarne piantfen bIiJ fret vele , dat one zijn verbazende
gieteerdtteid en zijn fehitterend vernufc naliet? Mogt eens le.
mend eene verzamelihg, ktehrer of grooter , bezorgen van die
ftukjes , die van n a R G E R in omloop ztjn, en vaak zoo veel
verirezen door van hand rot hand to gaan , en daaronder ziJz
gedicht g hanaparte op Elba" mede opgenomen warrdell t
Bee
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A1s een brief, een gemeenzame brief van zulk een groot
man verdient , verder, wat V A N G E U N S in zijne aantee .
keningen gaf, onze opmerkzaamheid . Hoe veel zijn ons de
brieven van Geleerden waard I Men plagt ze daarom meer .
malen to geven achter derzelver werken, of afzonderlijk ;
vooral brieven van Geleerden , die sevens Genien waren , aan
vrienden, gemeenzaam gefchreven . Met wat genoegen leest
de beminnaar der menfchen- en karakterkennis de brieven van
onzen B E L L A Al Y , om maar een' to noemen , die , boewel
geen eigenlijk Geleerde, als Dichter zoo groot, zoo oorfpronkelijit, en een waar Genie was . „ Brieven," zeide ocIt E R S E naar waarheid , in zijn Ontwerp tot eene algerneene
Karakierkunde, I, 49, zijn karalcterkundige leerboeken, eu
„ verdienen zoo veel to meer aanmerking bij den menfchen .
• kenner, omdat zij doorgaans in een' vertrouwelijker coon
• ge[temd zijn, dan fchriften, die gepolijst worden, om
• eene openbare rot in de wereld to fpelen . Ondertus„ fchen is dit van geene verdere toepasfing, dan alleen op
„ zulke brieven, die oorfpronkelijk zijn , d . i . , die in ftnf
„ en vorm voortvloeijen nit de ziel van den fchrijver zelven ."
Is dit zoo, belangrijk is dan ook daarom deze kleine brief
des grooten mans : bier vercoont zich , zoo als hij bettond ,
U o R G E R's geest ; bier ziec men , zoo als bet was , zijn
Chriscenhart .
En met dic laat1le noem ik eene derde reden, am welke il{t
zijnen brief door meer lieden gelezen wensch . o, Mogc hit
ook ter kennisfe komen van zoodanigen,die den fchouder wcl
zouden willen optrekken,als van christelijk geloofenchristelijke vroomheid gefproken words, en die deze artikelen voor
aan hun fatfoen , Pan hunne befchaving , aan hunne wetenfchap
onvoegzaam oordeelen. Wij willen zelfs van die wetenfchap
eens heel hoog denken ; maar dat zulken bet Christendom
niet onderzochten naar behoc'ren , Nat vast bij mij , die an.
ders fchrikken moet voor den ptijs , waarmede dat zooge .
noemde fatfoen en die befchaafdheid betaaid is . Ach ! dit
heefc dan, was er ook uiterlijk moreels vertoond worde,
hunne zedelijkheid gekost ! I Zoo niet, waarom dan bet reine
Christendom niet gekend, zoo als bet in den Bijbel verfchijnr ; niet onderzocht, zoo a1s bet dat verdient, en - dat
meet bet gevolg zijn - geloofd ? Waarlijk, H U G O D E
GROOT en BOERHAAVE, VAN BEECIC CALKOEN en
VAN S cV I N D E N waren ook geene gemeene lieden, of kin-
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deren in bet ver(land 1 ,, Is de hoog(te wijaheid, waarin zij
roemden, uwe onpartijdige beoefening niet waardig, en ce
vernederend voor uw fatfoen, o gijI die u zoo gaarne bo .
ven den grooten hoop verheft ?" roep ik geergerd menigmaat nit . Ik dring niemand op iemands gezag bet Christendons op ; maar -- die Loch zulke namen onder de Christus .
vereerders keno, die weet, wie B O R GEa was, wien elke
wetenfchap haar beiligdom ontfloot , zoo als J. D E K R U Y F tP
onder zijn afbeeldfel fchreef, en van wien T o L L E N s zong
Wat bron van kennis wist haar aadren hem to dekken?
Wat mij nkorst was zoo ftug , die hem den toegang Hoot ?
Hij leschte 'c gretig hart, zoo ver zijn lust moog' ftrekken ;
De wijsbeid let hear' fchac verzameld in zijn' feboot .
Hem hield geen flagbo.o m op, waarheen hij road ging plegen;
Hij had gees gids van doen ; zijn kennis was zijn bask ;
Hem was geen leerfcboal vreemd , geen laudaard afgelegen
Hun veder was zijn pen, bun tongflag was zijn fpraakI
bij , die dit weet , en de innige overtuiging des grooten mans
aangaande der Christenen eenigen troost in seven en flerven ,
uic zijn hart van zelve in een' gemeenzamen brief ziich me ,
dedeelende, overweegt, en die clan nog zich to groot befchouwt , om wijsheid en waarheid van J-E z u s den Nazarener to leeren , die zoude toch wel verdienen uitgelagFhen to worden, als een gebrekkige dwerg, die van eene
ftellaadje, waarop ook hansworften fpelen,den voorbijgangeren
toeroept : ,, Ik ben groocer dan gij , onopmerkzamen!" ware
bet Wet , dat hij at ons beklag verdiende, Waarmede croost
zich hij bij bet fierfbed zijner betrekkingen, die niet weet,
in wien hij gelooft? Hij moet wanhopen, of zich verharden, en haar vergeten . Het eene is de uiterfte el#ende, bee
andere de fchandelijkfte onzedetijkheid .
De brief van B O R a E R kan ook velen in ander opzigt
nutcig zijn ; in deze dagen van heerfehende ziekce, in welke
zoo menigeen treurt om den dood eens dierbaren pands . Toe
vertroosting van bedroefden en tot voorbereiding voor den
dog des doods kan hij flrekken . n Die dag is wel de laatfte
,~ in de rij der dagen, maar moet de eerfte zijn in de ge .
„ dachten der veritandigen ," zeide B o R G E R in die leerrede, waarvan de brief gewaagt . B o R G E R kende ook den
tegenfpoed . Diep heeft hem de flood cener dierbare zusrer;
lfergezeld van zoo, vele akelige ornllandigheden, vooral go -
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troffen . Toen hij nan V A N G E v N s fchreef, had hij zijrt.a
eer(le dierbare gade verloren : gij bent zijne klagte aan zijn
kind! Eene tweede echtvriendin behield hij geen' dag lan .
ger dan de eer(te ; ook zij flierf in her kinderbed ; fpoedig
tlond hij haar kind mede of aan den dood, beiden in zijn
fterfjaar. Zulk een mag tot lijdenden fpreken , ook nadat
hij geflorven is I Zij mogen zich overtuigen van de voortreffelijkheid des Evangelies, dat den G .eleerde geen' anderen troost fchenkt, dan die door elk lijdend hart kan ingenomen worden, en algenoegzaam is bevonden door den fchranderflen onderzoeker ook van bet licht , dar niet nan deze
fakkel is ontltoken. De in den brief geprezene Beeldengalerij komt misfchien zoo ook eens weder war meer in aandenken en gebruik , en de begeerte kan opgewekt worden naar
de preek , waarvan B O R G E R de hoofddeeien opgeeft , en
lie, in haar geheel, kan gelezen worden in her ilde deel
van •'s mans Leerredenen, in welke zoo veel tot vertroosting
en verUerking des nedergebogenen voorkomt . Ik heb door
de voorlezing diens briefs, om welken alleen reeds ik u dank
fchuldig ben voor her gefchenk der Brie preken van Do . v n N
0 E u tv s, bet een en ander oogmerk bij dezen en genen al
anogen bereiken, en vedieug er mij dankbaar in . Gaarne
ffhrijf ik dien brief in dezen over . Hier is bij, en zij nuttig!
,, War zal ik u zeggen, beste vriend? Zoo gnat bet in de
wereld, zegt bet fpreekwoord ; maar bet vroom en godsdienflig hart zegt : zoo wil bet de hemelfche Vader I
,, Weer 't bettr, dat her vocht ter as rde was verplengd,
Mijn Vader had zijn kind then kelk niet ingefchonken!"
Qolt glj den , goede Man! ook gij hebt dien beker moeten drinken . Kent gij lets bitterders, lets wrangers ? Eene
lieve, dierbare gade , met wie wij , band aan hand, onzen
weg near de eeuwigheid bewandelden, wordt van onze zijde
gerukt, en wij flaan alleen! Her woelig AmJlerdam is voor
u in de aloude visfchersbuurt veranderd : o! niemand gevoelt
lit beret dan ik . Gij overtreft mij in jaren en in ondervinding ; maar dit mag ik toch zeggen, dar ik, onder alle troostgronden, geen zoo flerken en beproefden gevonden heb, dan
de locus commu,us (*) : God heeft bet gedaan . Hetgeen ge .
Ichied is, is her beste : ware her tegendeel beret geweest,
(*) Gemeene plaats s bekende fpreekunanier.
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her tegendr_el ware gebeurd . In dic geloof, lieve Vriend !
heb ik mij geoefend , eu die eenvoudige waarheid giet meer
olie in onze wonden , dan alle wijsbegeerte . Wij beiden
kunnen onze afgeftorvenen gerust in de eeuwigheid naoogen ;
want wij weten, in wien zij geloofd hebben . Maar neen !
troosten kan ik flier . De oneindige goedheid Gods trooste
u en uw kind! Gij kent immers de Beeldengalerij van Heimweekranken, door ULYSSES VAN s A L I s? Dat is een book ,
om er of oderij med,; . to bedrijven, als men zjne vrouw
verloren heeft .
„Onlangs heb ik in mijne betrekking ass Akademiepredilter,
voor het cerst na den dood mijner echtgenoote, gepredikt
over Joan, XVI : :2 . De tekst. gaf mij van zelf aanleiding
orn to fpreken, i) over het geoorloofde en pligcmatige van
ooze dooden to beweenen, a) over de hope des wederziens,
en 3) over de blijdfchap , die daarmede gepaard zal gaan .
Nog eens, goede Vriend ! God flerke u ; want kracht nit de
hoogte hebben wij uoodig, om niet cc bezwijken . Vaarwel!
T. T.
„ Jan . i8i6 .

(was get .),

B O R GE R :'

Wat dunks u, Vriendl van zulk een' condoleantiebrief, die
ook V A N G E U N S tot eere ftrekt ? Hoe ergeren wij ons
menigmnal over fterfberigcen in de Couranten, de beste ftulc .
ken. bijna, om voor fchoolkinderen to dienen tot verbetering van taalfouren l Niec lang geleden las ik, dat de rust
van God door den dood eener vrouw was vermeerderd ; ja
zelfs Ns ii. , dat een kindje den Heer van leven en dood tot
zich genomen had : war zegc dic anders dan . . . . maar, foei ,
Been! - floe belagchelijk , ja ouftichtelijk zien er die, dik .
wijls breedfpra'zige, opiellea uit! Hec zal met flerfberigten in bi •i even en met brieven van rouwbeklag wel niet
veel beter zijn . Leerde men van B O R GE R, ook daarin de
natuur, her gezond verftand en her Christendom eenvoudig
to laten fpreken! Doch, ik zoude to ver uitweiden, en,
derhalve nog eens : bezorg B 0 R G E R's brief aan velen, en
doe met den anijaen, war ge verkiest! Her zal ten genoeget,
zi n vaII
~
Uwcn
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VRIJE OVERZETTING VAN FRIEDR . VON SCHILLER'S MARIA STUART.

(Vervalg en flat van bl. 740 .)
Pjfde Tooneel.
MARIA, KENNEDY.
KENNEDY.

l\lijn dierbre Koningin! wat hebc ge in - toorn bedreven?
Zij gaat in woede been , om u den dood to geven .
M A R I A (nog geheel buiten zichzelve .)
Zij gaat in woede, en draagt den dood in 't eigen hart!
(KENNEDY Om den hals vallende .)
o Kennedy ! wat vreugd , na zul k een lange fmart !
Na jaren van verdriet , vernedering en lijden ,
Edn oogenblik van wraak ! ddn zegepraal na 't itrijden . l
KENNEDY .

Rampzalige Vorffin ! gij hebc, to kwader [fond ,
Een onverzoenlijk hart, in blinde drift, gewond!
Zij voert den blikfem . Gij, gij hebc bier geen verweerdei,
En toch vernedrt gij haar voor 'c oog van haar' boeleerder?
MARIA .

Ja, voor Leicester's cog he .b ik, door mijne taal,
Maar diep vernedrd ; hij hoorde en zag mijn zegepraal ;
Zag, hoe ik haar verfla6g, en zijn uabijheid fferkte
Den moed in mijne ziel, then zij alleen bewerkte .
Zesde Tooneel.
M O R T I M E R,

de vorigen .

KENNEDY .

o Sir, welk een gevalg . . . .! Wat nieuwe grond voor'c hof . . .?
MORTIMER .

Ik hoorde 't a11' .
(Fiij geeft der Voedl'er een teeken, om zich op baren post
to begeven, en treedt nader . Zijne geheele bonding
drukt eene hartstogteljke zielsgefteldheid nit .)
Gij wine ! Gij tradt haar nedr in 't flof!
Gij waart Vorflin ; zij was misdadig. Opgetogen,
Verrukt van zoo veel moeds , als fchittert in uwe oogen,
Aanb :d ik u , die mij een hooge Godheid fchijnt ,
A'aasc wier verhevenlleid alle andre glans verdwijar .
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MARIA .

Spraakt gij Leicester, Sir? Hebt gij den Lord mijn fchrijven
Eu mijn getcheuk gebragt? Zal mij zijn bijttand blijven?
M O R T I M E R

(haar met gloeijende blikken aantlareude .)

Hoe fchoon maakt n de toorn, die uwe borst bewoog,
En uw bekoorlijkheid verluistert in mijn oog!
Gij zijt de fchoontle vrouw, die leven kan op aarde .

MARIA .

Ach , Sir ! ik bid u , fpreek ! Had mijn gefchenk nog waardeT
Wat zel Alylord ? Verklaar me , of ik nog hopen kau .
At 0RTIMER .

Wie ? hij ? Dat is een laffe , ellendige ; geen man .
Hoop niets van zijuen moed ! Leer hem geheel vergeten 1
Wat zegt gij ?

MAR IA .

IIORTIMER .

Zou een mensch als hij uw redder heeten?
hij u bezitten? hij ? Op leven en op dood
Ga ik met hem in flrijd !

MARIA .

Ach, Sir! denk aan mijn' noodi
Hebt gij welligt mijn' brief niet aan Mylord gegeven?
Dan is bet nit met mij !
W OR TI M ft ft .

Die Iafaard mint bet levee .
Wie uw bezit begeert , of naar uw redding tracht,
Die tart den wreediten dood , then hij om u veracht .
MARIA .

Hij wil niets voor mij doen ?

M0RTIM2R.

Niets meer van hem ; niets meerder.
IIeeft men zijn hutp van doen ? Bouw op de mijn' veel eerder,
lk zal u redden , ik alleen .
MARIA .

Ach ! wat kunt gij?

II0RTIMER .

Niet zoo als gisteren, Vorllin, vertrouw dit vrij,
Niet zoo als gisteren flaan thans nog uwe taken .
Na ' t eind van dit gefprek is 't meer dan tijd to waken .
't Is nit met alle hoop op vred met u en haar .
Deez' tool}and eischt ecu daFd , vol i;outheid , vol gevaar,.
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Wie alles wlnnen wil, moet alles moedig wagen .
Vrij moet gij zijn, eer nog de morgen wear zal dagen.
MARIA .

War zegt gij ! Nog deez' nacht? Hoe zou dat mooglijk zijn?
MO RTIME 1 .
floor toe, war fk befloot voor uw geluk en 'c mijn'!
Een trouwe vriendenfchaar, die ik wist aan ce vuren,
Vermeescert in deez' nacht met mij uw kerkermuren .
De fleutels van 't kasteel zijn alle in mljne magt .
Door onze hand gedood, valt uw geheele wachc .
Wij doen op deze wijs de vrijheid u verwerven ;
Maar alles , war bier leeft , moet vallen ; alien flerven,
Opdat er niemand zij , die dezen roof verra' .
Geen mensch, geene enkle ziel vindc voor ons oog gena,
MARIA .

En Drury? en Paulet~ Z1jn alien lorgenooten?Eer zal bun laacfle bloed

24 OR TIMER .
Ik zal hen nederflooten .
RI ARIA.

Hoe, Morcimer I taw Oom I uw tweede • Vader ?
M0RTTMER.

Hij flerft door mijne hand ; bet is mijn vaste wil .
o Ijsfelijke daad!

Still

MARIA.

S'IORTIMER .

Al moest ik haar doorboren,
Die naar uw leven flaat, ik heb bet duur gezworen .
MARIA .

Neen, Mortimer, o neen! Eer zulk een moord beginn' . . . .
Al ORTIMER .

Ik acht mijn leven niet om a en mijne min .
Ql moesc de bouw der aard' zich donderende ontbinden,
Een tweede watervloed wat leven heeft ver(linden ,
Ik achc her nets otn u ; en, eer ik u ontbeer,
Worde nit den dag een nacht, die nooic ten morgen keer'!
M A R I A (terugtredende .)
God, Sir! war bijstre taal? En, hemel! welke blikken?
Gij jaagc inij ijzing aan, en doer mijn ziel verfchrikken.
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(met wild rollende oogen en de
uitdrukking van zinneloosheid .)
't Teftaan is flechts een Broom ; de dood niets meer dan d-t .
Men fcheur' mij 'c lijf vaneen ce Tyburn, lid voor lid,
Outrukk' mii't fchroeijend vleesch met gloeijende ijzertangen,
(let ui(gebreide armen op haar toe gaande .)
Als ik , o mijn getefde ! u aan dic hart mag prangen I
M 0 R T I tVI E R

Onzinnige , terug !

MARIA .

MORTID ;ER .

Hier aan deez' fchoone borst ;
Hier op lien zachten mond, die flechts naar liefde dorst
MA t ;A .

Om Gods wil, Sir, lent af! L ,-, it mij van bier vertrekken±
M0RTIHER .

Een razen .le, die nie ; zijne armen uit zou ltrekken,
En fluiten aan zijn hart e .en Neil , dat hem omzweeft ,
Wanneer een goede Geest bet in zijn handen geeft!
1k wit u redden , ja, al kosc bet duizend dooden ,
Al kosc bet tnisdaan zelfs, voorheen door mij gevloden ;
Maar , heb ik dan om u de deugd niet eens verfchoond,
Ik wit door uw bezit ook eenmaal zijn beloond .
MARIA .

Ach ! wit geene Oppermagt, geen Engel mij befchermen?
Zal niemand over mij , geen ftervling zich ontfermen'?
Ontzettend lot, gij fleurt mijn ziel van d'eenen fchrik
Den ander' in den arm ! o IJslijk oogenblik !
Words dan de woede alleen op mijn gezigc geboren?
iiervolgt mij haat en liefde, als met gelijken toren? . . .
M 0 It TIMER.

la, brandende is hun haat, gelijk mijn minnegloed .
Zij dingen naar uw hoofd, en dorften naar uw bloed .
Zij willen met cen bijl uw' blanken hats doorfnijder .
Waarom zoudt ge aan den God der teedre min niet wijden,
Wat gij toch, zonder dat, moet offren aan den haat ?
Waarom loch niec nail mij, die 'c all' om u beftaac?
Die niets om u ontziet ; geen moorden, geen gevaren ? . , .
Gebruik dit fchooue hoofd, deez' lok , die zijden Karen,
Reeds door den dood bedreigd , gebruik ze, om voor altijd
Eeu' flaaf to oulvleciten, die met u niets meer benijdc?
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MARIA .

Vat moet ik hooren, Sir? Mijn rampfpoed zij u beilig,
Al flelc mijn vorstlijk hoofd mij voor uw re6n niec veiligt
MORTIMER.

De kroon viel van dat hoofd . Geene aardfcbe majesteit
Is meer om uwe kruin, geen koningsglans, verfpreid .
Beproef bet I Laat uw mond bier nu hevelen geven .
Geloof mij , in den nood is u geen vriend gebleven .
Viets rest u, dan alleen dic roerende gelaat ;
Deez' bonding ; 't vriendlijk fchoon , dac elke ramp wedrflaat.
Dit zet mijn ziel in gloed , om 'c all' voor u to wagen ;
Dic, om den wreedflen dood , zoo 't wezen moec , to dragen.
MARIA .

Wie reds mij voor zijn woede , en fpaart me een verdren hoon?. .. .
14 OR TIMER.
Zen zoo vermeetle diense e?scht oak een zelfde loon .
Of zou een dapper man zijn bloed vergeefs verfpillen ?
Is leven 'c hoogfle goed, wie zou 'c verliezen willen?
Een razeude, die niec naar zoo veel fchoonheid dorst 9,
Eerst wil ik rusten , bier, aan de allerwarmile borstl
(Hij drukc haar hevig aan zijn hart .)
MARIA.

Moet ik dan tegen u om hulp en redding fmeeken?
Den man, die, groot van ziel, mijn boeijen wil verbreken?
MORTIMER .

Gevoelloos z,jt gij niec, en, wac ge ook hebt beflaan,
De wereld klaagc u niec om hooge ftrengheid aan .
Een teedre minnebed maakc indruk op uw zinnen,
En Bothwell, klein van ziel, kon uwe gunst verwinnen .
Vermecele, bond op l

MARIA.

MORTIMER .

Hij werd flechts nw tiran.
Maar, zoo de fahrik alleen u.w hart verwinnen kan ,
Dan, bij den God der hel ! zulc ge- ook van mij onczetten .
MARIA .

Verlaac me, of i{aak deez' redn, die mijn gemoed verpletten,
K E N N E D Y (binnenlluivende .)
Men nadert ons. De tuin, Wzec aan alien kant ,
is vol van krijgslidn.
M o R T I M E R (outwakende en naar zijn zwaard grijpende .)
U befchermc deez tlerke halal .
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MARIA .
Ach , Hanna , blijf bij mij ! Red me uit zoo fchrikbre handen!
boor welk een 1-leilige zal ik mine offers branden?
ii\'aar vinde ik op doze aard' de rust, die mij ontfnelt?
Daar binnen dreigt de moord ; bier buiten is geweld!
(Zij vertrekt met K t it N E D Y .)
Zevende Tooncel.
MORTIMER, PAULET, DRURY . Gevolg, over bet
tooneel ijlende .
PAULET.
Haalt alle bruggen op ; doer alle poorten fluiten t
M ORTIIIER.
Wat is 't , mija dierbare Oom ?
PAULET .
Moet ik bet ijsfijke uiten ?
Waar is de moordnares? Een enge kerker zal . . .
MORTIMER .
Wat is er dan gebeurd? Verklaar u ! Welk geval? . . .
PAULET .
Ach ! Englands Koningin is op den weg doorilooten,
In r midden van haar yolk, o :ngeven van haar grooten!
(1lij vertrekt .)
llclat ffc Tooncel.
i s O R T I M E R, terflond daarna o K E L L Y .
MORTIMER .
Ben ik uitzinnig? Hoe I ging daar niet iemand been,
Die van 't vermoorden fprak der Koningin? Neen, neen,
IL heb gedroomd! Wie komt? Okelly? Laat ons hooren . . . .
oKELLY .
Vlugt, Mortimer! ontvlugt ; want alles is verloren!
MORTIMER .
War. is verloren? Spreek!
oKELLY.
1\lijn vriend, ach, vrang niet Lang!
€Ve es op uw vlugt bedicht , of vrees uw' ondergang !
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Waarom rock ?

MORTIMER .
OKELLY.

Vraag niet meet ! Souoage, in woede ontftoken ,
Heeft deze daad begaan .
M OR TIME R .

Dus heeft men waar gefproken ?
OKELLY .

De waarneid . Vlugt, mljn vriendl o, Red u voor haar mast!
MORTIMER .

Elizabeth op weg naar Londen omgebragt? . . .
Vie zegt dat ?

O REL.L Y.

MOItTIMER .

Heb fit niec uit uwen mond vernomei1 . ., i?
OK ELLY.

Neen, Mortimer, iij leeft ; zij is den dood ontkotneni'
Zij leefc ?

MORTIMER .
OICELLY

De floor was mis ; de mantel hield hem af.
iiij fluit op ous terug, en opent ons bet graf.
Zij leeft?

MORTIMER .
OKEt,LY .

Zij leeft, helaas 1

MORTIMER,.

Wie heeft zoo onbezonnetl
Ben razead werk , als dit, onrijdiglijk begonnen ?
OIIELLY .

Het was een Barnabier, die, onlangs nit Toulon
Gekomen, dit beflaan, iot ons verderf, verzon .
Hij wilde tangs lien weg de martelkroon behalen ,
BIr tet On' enklen flag Gods Iferk doen zegepralen.
Aan z1jnen Priester fleehts ontdekte hij de daad,
Die op den grooten weg volbragt werd zonder baat .
M 0 R T IM E R

(na eeu lang flilzwijgen .)

Ben grimmig noodlot duet ook onze pulp u derven ,
Rampzalige Vorflin ! ja, nu, nu moot gij flerven !
liw Engel zelf heeft u een' wisfen val bereid.

VAN PRIEPR . VON SGHILLER'S MARIA STUART.

793

OKELLY .

Zeg mij, op welk een wjz' zoekc gij uw zekerheid?
lk zal, zoo 'c mij gelukt, den weg naar 't Noorden kiezen .
MORTIMER .

Gal God befcherme nw vlugt! Ik kan niets meet verliezen .
Ik biijf, en red ik haar noch hare vrijheid meer,
Zoo vlije ik mij ter dood op haren lijkfeen neer .

1826.

G . GRAV13, J7 l .

EEN WEINIG BEKEND DECREET VAN LODEWJJK

S

XVI,

TEN

BEUOEVE DER SCHERPREGTERS .

A N S ON , dezelfde, of de zoon van hem, wiens naam
zoo zeer berucht is geworden in de dagen van bet Schrikbewind, ( ;) en thans nog den misdadiger ijzing aanjaagt,
onlangs genoodzaakt zich to verdedigen cegen de aantijging
van openbare mishandeling bj eene teregttlelling, brags to
dier gelegenheid een Decrees van L o DEW IJ it XVI to berg
de, this luidende .
„ De Koning is onderrigt geworden , dat de Uitvoerders
der Vonnisfen, sgeflagen in Criminele zaken, niet zelden,
• verkeerdeliik , mct den naam van Beulert worden ;an• gedu'.d . Z . Ill . , kennis genomen hebbende van de vertoo=
„ gen , omtrent dit onderwerp gedaan, beefs dezelve ge• grond bevonden , en , zij n goeddunken deswege willende
„ kenoaar maken : Gehuord het Rapport, Z . M . , in floogst.
„ deszelfs Rind zijride ,heeft gedaan en doet miss dezen zeer
„ uicdrukkelijke waarfchuwing en verbod, van voorcaan on'
„ der de benaming van Beulen aan to duiden de Uitvoerders
„ der Ctiminele Vonnisfen . - Gegeven in den Staarsraad des
„ Konings, en in Z . M ; , tegenwoordigheid, gehouden tb
„, l'ei fiailles , den 12 3auuarij 1787 .
,,( was geteekend :)
De Baron D E B R E T E U I L .i

Weinig dacht voorzeker de zachtmoedige L o D EWY K, toen
hij dit Decreec uitvaardigde ten verzoeke en ter gunfle van
den wreedllen der Beulen, dat hij zelf met de zijnen, eenige
jaren later, op bet fchavot en door diens handen zoude flex .
vent . . .
(*) Zie hot trefFend verhaal van bet uiteinde der rampfpoen1 A
N T O 1 N E T T A, in bet lkletrgelwerk voor 1825.
No . I11 .
dige
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XVI .

Ilet blad, waaruit wij hetzelve ontleenden, voegt er deze
hoot nevens : .0 In weerwil van dit Defluit van 1787, zal bet
,0, immer uiterst moeijelijk blijven , lets auders dan den Beud
„ to zien in den Uitvoerder der Criminele Vonnisfen, of eene
„ benaning in onbruik to brengen, welke daarenboven door
„ her Dictionnaire de P!lcaddmie is geijkt geworden ."
OORSPRONKELIJKE

BRIEF

VAN DEN BEUL VAN LUDEWIJK

XVI,

.fin de nietiwe tlitgave der Oeuvres' completes de M. D E c II Akomt een brief voor van S A N S O N, den
beul van LODE WIJ It XVI, den 21 Febr. 1793, juist eene
maand na deszelfs dood , door den Ttzermomatre du jour gemeengemaakc, en *aarvan her oorfpron'ketijke aan bovengeItoemden Schrijvet werd verftrekt . Wij achtten denzetven de
kleine plaats, welke zij beffaat, ter vereering der nagedach .
teuis van then deugdzamen Vorst, wet waardig ; daarbij , met
den Uitgever, de wahrlijk Christelijke zhchtlnoedigheid van
slit doorluchcig flagtoffer der volkswoede van nieuws bewonderende. Ziec bier de woordelijlte vertaling van den, met
vefe taalfouten gefchrevenen, brief aan den Redaeceur vacs
den Thermtmmetre
T E A U B R I A N D

,, Burger t

.Ben kort nitaapje is oorzaak geweest, dat ik Diet ter(fond

de eer heb gehad to voldoen aan de uitnoodiging, mij door

v in ow blad gedaan , met betrekking tot LODE W IJ K CAPET. Ziehier, volgens mijne belofte, de naauwkeurige waar .
held van bet gebenrde . Van bet rijtuig afilijgende, om zijn
vonnis to ondergaan, zeide men hem, dat hij zich van zijn
gewaad moest ontdoen . Hij maakte' een1ge zwarigheid , zeg.
gende, dat men hem wel konde ter dood brengen zoo als hij
was . Op de aanmerking, dac zulks onmogelijk was, hielp hij
zelf in her nitdoen van zijn kleed. Dezel£de bedenking
maakte hij, toen men hem de handen wilde binden, welke
bij zelf aanbood, roen degeen, die hem verzelde, hem
zeide, dat zulks een laatfl'e offer was . Vervolgens vroeg
hij , of de tamboers beflendig zouden flaan . Men antwoordde
help, dat men daar Diets van wist, en dit was de waarheid .
biij beklcm bet fehavot, en wilde naar voren doordringen,
also£ hij tot her Yolk wilde fprekeu . Maar men baduidde
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hem wederom , dot de zaak onmogelijk was . Toen liet hij
zigh flair de plaits geleiden, waar men hem vascmaakce, en
wair hij met eene fterke flew uitriep : „ Mijn Volk, ik
iterf onfchuldig I" Daarna zich tot ons wendende, zeide hij
„ Mijneheeren , ik ben onfchuldig aan at hergene , waarvan
men mij befehuldigt. Ik wensch , dot mijn bloed het geluk
der Franfchen mege grondvesten ." Ziedaar, Burger ,-sijne
laatfle en eigene woorden . De foort van kleine twist aan den
voet van bet fchavot liep over hetgene hem onnoodig fcheen
in bet uitdoen van zijn kteed en bet binden zijner handen .
Ook deed hij bet vooritel, om zichzelven bet haar of to fnij .
den . En , otn der waarheid hulde ce doen , hij heeft alles
doorgettaan met eerie koelhloedigheid en vastheid , die ons
alien verbaasd heeft, Ik ben volkomen overturgd , dot hij
die vastheid had gepuc nit godsdienflige grondbeginfelen,
waarvan niemand meer dan hij fcheen doordrongen of verzekerd , ce Eijn. Gij kunt er u op verlaten , Burger, dat bet
bovenftaande de waarheid in hec belderst dagliehc ftelt . Ik
heb de eer to zijn,
„ Burger I
Uw Medeburger
„ Parifs, den ao Febr. 1x93,
het tweede jaar der Franfche
(Was get .) s A N S O n;'
Republiek.
EDELE ONVEB.SAAGDHEiD .

)e vermaarde Franfche Scheikundige, B E R T B 0 L LET ,
werd, tijdens de Omwenteling, door bet verfahrikkelijk Co .
mitts van Algemeen Welzijn, dot in bloed zich baadde, gelast,
brandewijn re oncleden, welken een Leveranci •er, naar men
zeide, had vergiiiigd . De man was rijk, en men haakte
hair zijn vermogen . B E R T n o L LET onderzoekt, en vindt
In bet vocht niets, dan krachtige, maar onfchuldige beftand,
deelen ; eene uitkomst, welke hij niet aarzelc door een Rap .
port to haven . De getergde dwingelanden Idaen hem voor
zich komen, en vragen hem op eeu' dreigenden coon : , Zijt
gij verzekerd van hetgeen gij' hebt verklaard 7" -- „ Vollaq .
men verzekerd." - ,, Heft gij zeif de proef bewerkftelligd
met dezen brandewijn ?" - B E R T H O L L E T, in flede van
antwoord , drunk er eerie goede teug van . - n Gij zijt wel
onverfaagd !" -- n Minder, dan ik mij betoonde, toen it
mijn Rapport fchreef ," hernau3 de fiere B E R T x o 1 . L E Ir,
F f f
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DICORDER, VAN BONAPARTE,

EENE TOT XUSVERRE ONVEiIXELLB , NAAR ECFITE DAGORDU.

M

VAN BONAPARTE .

en verhaalt, dot Keizer N A aP O L E ON, no zijne onttroo .
ping, op den wenk van een' zjjner meest vertrouwdeaa, dat
men verwacht had, dat hij zichzelven ce Fontainebleau zoa
hebben van kant gemaakt, hebbe uitgeroepen : „ Een verliefde pruikmaker zou zulks gedaan hebbei !"
Niet zeer
poetisch, inderdaad , was deze uitroep ! C ii ii N I E R ; eehter;
in zljne Redevoering over den toeftand der (Fravfche) Letterkunde, noemde hem den fchepper eener nieuwe foort van
welfprekendheid, de krijgskundige namelijk . Ten bewvijze
van deze 11eI1ing vonden wij de navolgende opener-kelijke
Dagordcr van p O N A P A R T E aangehaald
.,, De Granadier G R D B L IV heefc zichzelven om bet le.
ven gebragc van wege eenen minnehandel, Hij was, voor
bet overige, een goed fujet. Dic is bet tweede voorval vas
dezen aard, finds eene maand , bij bet corps voorgevallen .
• De Eerlte Conful heveelt, dat bet navolgende bij de
Carde aan de orde van den dog worde ge-field
„Dac een fotdaat de (mart en de zwaarmoedigbeid derbartstogten moet weten to overwinnen.
• Dot er evenveel ware moed gelegen is in met ftandvas.
tigheid de fmarten der ziel to verduren, als onder het fchroot
eerier batcerij onbewegelijk hand to houden .
„Zicb, dander wederftand to bieden, over to geven nan bet
verdriec, zich ce dooden om zich aan betzelve to onccrekIcen, is, bet flagveld verlaten, vo6r dat men de overwirining
behasld bebbe.
„ Gegeven to St . Cloud,
(Get .)
D 0 N A
Floreal, bet Xde jaar (Gecontrafigneerd) a e s s i
der Republiek .
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TALMA ALS ACTEUR .

T
vereenigde in zich bet grootfte anneal der meest
wejifchelijte, ja mogelijke hoedanigheden, welke ooitActeur
A L M A

heeft bezeten . Eerie mannelijke houding ; een regelmatig
aangezigc, welks trekken de antieke -vormen to voorfvhija
riepen ; een levendig oog, vol uitdrukking ; een sonde pals ;
een voorhoofd, waarop, gelijk D v c a s zich uitdrukte, bet

TALMA ALS

eon

Veodlet gezeteld was ; bevaltigge bewegrngil- eetrvoudige en
edele flanden ; nacuurtijke gebaren, en, elvde4*jk, eene weh
luidende en impofaxte flem. Wat laatstgemetde betreft, hell
is bekend , welk een vermogen T A L M A in zijne item bezat r
en hoe hij , door kunsc en vlift, bet geheim was magtig ge .
worden, oen dezelve naar willekeur to leiden, en, om mij
zoo eens nit to elrukken , haer met zijne tragifche hartstog .
ten to kleuren . T A Lif A leverde bovendien een ander bui*
tengewoon verfchijnffl : zijn talent, welverre van met de ja .
ren of to nemen , vergrootte zich ondet de hand des Tijds 4
zoodat meat mag zeggen, dac de laatst door hem gerre2erds
rot tevens die was , in welke hij de hoogfte volkomen .
heid heeft bereikt . Zijne zeldzame kennis Meld gelljkeat
t-red met zijne ligcharnelijke hoedanigheden, en hij had dee .
zelve be(leed in bet coetfen van alle de bulpmiddelen der
dramatifche voorfelling en van al bet fpel der menfohelijke
hartstogteu ; en , ten elude zich to verzekeren van cene vot&
komene begoocheling (illufie) , had hij de juistheid van bet
kostuum tot den hoogften trap van waarheid opgevoerd ; door
welk een en antler men niet meet den Aeteur zag, maar den
perfoon zelven, ea hij , bij vele gelegenheden, op de pan .
fchouwers de ontzettende werking voortbragt , welke in vroegere eeuwen de fchouwburgen van 4ther:e vertoonden, waar
de tooneelmatige voorftellingen alleen van tJd tot tijd plaats
grepen, doch welke maar at to zeldzaam is geworden bij onze
dagelijkfche cooneelvertooningen . Meer dan eens weketi
Acteurs zelve verfchrikt terug voor zijne gebaren, en fidder .
den voor zijne bedreigingen, alsden was bet ftek geftoord,
en de overmate van bet talent des Acteurs vernietigde eensklaps de begoocheling . Wij kunnen den magtigen indruk-,
then de groote Treurfpeler wilt voort to brengen, niet beter of krachciger uitdrukken, dan met de woorden van
Mevrouw V A N S T A E L, in eenen brief aae hemzelveu, taa
bet fpelen van den hamlet : „ Ik moet hot u zeggen,
„ T A L M A I dat gij gisteren de volmaakcheid , de verbeel„ ding zelve hebt overcroten . Er is in dien Hamlet, zoo
„ gebrekkig als bet auk is , een overblijffel van veel iterker
• treurfpel, dan bet onze ; en uw talent in de rol van
• Hamlet is inij voorgekomen , bet genie van s in A s E s P E Ar
• R E
to evenaren, doch
zonder deszelfs ongelijkhe• den, zonder deszelfs alle rlaagschhtdeu, en op dens ver.
• heveu tot bet edelite op aerde . Die dieple der natuur ;
F f f s

?a

$'ALIKA ALS ACr$UR .

• die wagen over ons lot bier namaals, gerigt son alien,
,, in tegenwoordigheid eener volksmenigte, geboren om to
i, flerven, en naar u luisterende, als near her Orakel des
• Noodlots ; die verfchijning van den Geest, verfchrikkelij„ ker in uwe blikkeu, dan order den ontzettendflen vorm ;
„ die diepe melancholie ; die flem ; die blikken, gevoeler_s
, r openbarende ; do[ karakter boven alle menfchelijke even .
„ redigheden ; - 't is verwonderljk, driewerf verwonder .
„ lijk I Mijae vriendfchap voor u heeft geen deel hoegensamd
• aan eene gemoedsbeweging, de fierkfte, welke de kunilen
„ mij gedurende mijn ganfehe ]even hebben doen gevoelen .
• Ik waardeer u in rollen, waar gij aan uzelven gelijk zijt ;
• maar in de rol van Hamlet hebt ge mij zulk eene geest• drift ingeblazen, dat gij Diet meer uzelven waart, dat il ;
• Diet meer mijzelve was ; bet was eene poi",zij van blik .
, ken, toonen, geboren, pt welke Dog geen Schrijver zich
• verheven heeft ."
EDEL WOOED VAN CANNING .

JjD e meest berekerende, maar intusfchen rains ; huishoude .
Iijke der (Franfche) Ministers zeide onlangs tot den Heer
CANNING : „ Waarom hebt ge bij u de Locerijen afge .
• fchaft? Uw Gouvernemert verliest zeer veel bij dezen n aao„ regel ;' -- „ Dar is zoo," hernam de Engel/che Minister ;
s maar de algemeene zedelijkheid wint er bij ."
EEN SCHRANDERE MAIRE .

ten Maire to platten lande, in Frankrijk, werd perfoonlijk
beleedigd, to midden van eenen twist, lien hij wilde bevre .
digen. De zaak had gevolgen , en kwam voor een Geregyr,
hof. De Maire, aldaar als gecuige geroepen, vermeende nu
ook zijn bezwaar tevens to moeten doen geld .en , en verklaar.
de, dat eene der partijen hem voor een' gek en een' dornkop
bad uitgemaakt . - " Maar," vroeg de Voorzitter, ,, kende
„ hij u wel I" - „ Parbleu, Prefident !" riep de Maire drif
gig uit : n zoo hij mij Diet gekend had, zou hij bet Diet ge .
• zegd hebben!"
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